
       Iktató szám: Sz-153/2014. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Humán Ügyek Bizottsága 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére 

 

    
Tárgy:    Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat  

tartalék összegének felhasználására 
 
Előterjesztő:  Formanek Gyula alpolgármester 
 
Készítette:  dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 
 
A döntéshez egyszerű x  

minősített  többség szükséges. 
 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Ügyiratszám: Kp/8354-3/2014/XII. 
 
 
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!  
 
      
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) sz. önkormányzati 
rendeletében a 3301.”Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzatán 7.600.000 Ft-ot 
hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználásával kapcsolatban HÜB. 23/2014. (III.05.) sz. 
határozatában döntött az alábbiak szerint:  
 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok      1 000 000 Ft 
-  Óvodai egészségnapok         1.000.000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás        1 000 000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató      1.000.000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap rendezésére     2.000 000 Ft 
-  Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében       200 000 Ft 
-  Tartalék          1.400.000 Ft 
 
A fentiek alapján látható, hogy tartalék összegként 1.400.000 Ft. került elkülönítésre. 
Javaslom, hogy ezen tartalék összeg nyújtson fedezetet az önkormányzati egészségügyi és 
szociális intézményrendszert bemutató kerületi kiadvány nyomdai előkészítő munkálatainak 
(grafikai tervezés, szerkesztés, stb.) költségeire. A nyomdai előkészítő munkálatok 
kivitelezésére a vállalkozó kiválasztására beszerzési eljárás lefolytatása alapján kerül sor, 
mely eljárásnál a legalacsonyabb ajánlati ár a bírálati szempont. Természetesen a tárgyi 
munkálat vállalási összegének ismeretében a fel nem használt összeg nagyságáról 
tájékoztatást nyújtok. 
 
 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
Budapest, 2014. április 15. 

 
 

Tisztelettel:          
 
 
 

        Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 
  
 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága úgy  
  dönt, hogy:az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati  
  rendeletben szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott HÜB. 23/2014. (III.05.)  
  sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok      1 000 000 Ft 
-  Óvodai egészségnapok         1.000.000 Ft 
-  Rehabilitációs úszás        1 000 000 Ft 
-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató      1.000.000 Ft 
-  Családi Sport- és Egészségnap rendezésére     2.000 000 Ft 
-  Óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében       200 000 Ft 
-  Egészségügyi és szociális intézményrendszert bemutató  
    kerületi kiadvány nyomdai előkészítése      1.400.000 Ft 

 
Határidő: 2014. április 23. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 


