
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        

     Iktató szám:73/2017. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. március 23-i ülésére 

 

 
Tárgy:   A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány támogatási kérelme 
 
Előterjesztő:  Zombory Miklós alpolgármester 
 
Készítette:     Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 

   dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
   Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport 

 
Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2017. március 21. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: 
  
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

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.  

 



Ügyiratszám: Kp/12677/2017/IV. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 42. § 4. pontja értelmében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 

gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot 

keletkeztető kötelezettségvállalás, alapítványi forrás átvétele és átadása.  

 

A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány (székhely: 1088 Budapest, Baross u. 27. 

továbbiakban: Alapítvány) kuratóriumának elnöke dr. Rigó János, PhD, az MTA doktora 2017. 

március 6. napján kelt levelében tájékoztatta Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesterét az Alapítvány tevékenységéről. 

 

A Semmelweis Egyetem  I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán (továbbiakban: Klinika) 

működő „A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány” célja a szűkös hazai egészségügyi 

feltétel körülményei között a szülészet-nőgyógyászat, a neonatológia és a szülészeti genetika 

művelésének támogatása. A Klinika az ország legrégebbi és legnagyobb betegforgalmú szülészeti-

nőgyógyászati intézménye. Évente több mint 500 koraszülöttet segítenek a világra. A koraszülött 

betegforgalma igen magas.  Az Alapítvány rendszeresen támogatja a Klinika szakmai munkáját, 

hozzájárul a korszerűbb és jobb betegellátáshoz. 

  

A nagy betegforgalom miatt felgyorsult az orvosi műszerek amortizációja, ezért az Alapítvány azzal 

a kéréssel fordult Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata felé, hogy az 

elhasználódott műszerek, eszközök pótlására nyújtson anyagi támogatást.  

 

Fenti támogatási kérelemre a 3143. számú „szociális és köznevelési feladatok” sor biztosítaná a 

fedezetet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztés alapján döntsön „A korszerű 

szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány” támogatásáról. 

 

 

Budapest, 2017. március 14. 

 

 

 

 Zombory Miklós s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Határozati javaslat 

 

„A” változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány által beszerzendő orvosi műszerek, eszközök 

beszerzésére bruttó 200.000,- Ft összegű támogatást nyújt a 2017. évi költségvetés 3143. számú 

„Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére, és felkéri Polgármester Urat, 

hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül  

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

„B” változat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

nem támogatja A korszerű szülészetért és nőgyógyászatért Alapítvány  ……./2017. számú 

előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét. 

 

Határidő: 2017. március 23. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 





 


