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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/8410/2016/XII. 

 

 

Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság! 

     

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) sz. önkormányzati 

rendeletében a 3301.”Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzatán 8.000.000 Ft-ot 

hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem: 

 

 

 

1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 

 

2015. évben a vezető megbetegedést kiváltó és halálozást okozó különböző onkológiai, 

nőgyógyászati, urológiai, szemészeti, mozgásszervi, szív-és érrendszeri betegségek 

kiszűrésére irányuló térítésmentes, lakossági szűrővizsgálatok kerültek megszervezésre. Az 

összes szűrővizsgálaton közel 500-550 kerületi lakos fő vett részt. A szűrővizsgálatokon 

résztvevők ez évben is nagy örömmel üdvözölték ezen lehetőséget, elmondható, hogy a 

vizsgálatokra többszörös a túljelentkezés. Azon jelentkezőket, akik esetleg már nem tudtak 

előjegyzés alapján a vizsgálatokra jelentkezni, természetesen a FESZ KN Kft. ellátta, a 

vizsgálati lehetőségeket más időpontban biztosította. 2016. évben ismételten megszervezésre 

kerülnének az alábbi szűrővizsgálatok: bőrgyógyászati (melanóma), prosztata, szív-és 

érrendszeri, glaucóma (zöldhályog) szűrés, mozgásszervi, nőgyógyászati. 

 

A szűrővizsgálatok térítésmentes igénybe vételének lehetősége továbbra is széles körben 

kerül kommunikálásra a lakosság felé, a vizsgálaton résztvevők és esetlegesen gondozásra 

szorulók után követésével, gondozásba vételével. Az adott szűrővizsgálat keretében 1 

szakorvosi előadás és 3 alkalommal 4 órás szűrővizsgálat kerülne megtartásra. 

 

1.1.Bőrgyógyászati szűrővizsgálat (melanóma szűrés), szakorvosi felvilágosítással  

      és tanácsadással.  

      Célcsoport: fiatal és felnőtt korosztály.  

 

1.2. Prosztata szűrővizsgálat szakorvosi felvilágosítással és tanácsadással. 

       Célcsoport: 45 év feletti férfiak részére. 

 

1.3.Szív-és érrendszeri betegségek szűrővizsgálata. 

       Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak.  

 

1.4. Glaucóma (zöldhályog) szűrés, szemész szakorvosi vizsgálattal.  

        Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak. 
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1.5. Mozgásszervi betegségek szűrővizsgálata szakorvosi felvilágosítással. 

       Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak 

 

1.6. Nőgyógyászati rákszűrés. 

       Célcsoport: 18 év feletti nők 

 

A szűrővizsgálatok becsült költsége:1.200.000 Ft 

 

2. Rehabilitációs úszás 

 

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Lobogó utcai tanuszodájában évek óta 

biztosítjuk a rehabilitációs úszás lehetőségét a kerületi testi és szellemi fogyatékkal élő 

lakosok részére. A rehabilitációs úszást rehabilitációs úszó oktató tartja. Javaslom, hogy a 

feladat további ellátását a továbbiakban is biztosítsuk, a rehabilitációs úszó oktató részére 

2016. évben 2017. március 31-ig bruttó 800.000 Ft összeget biztosítsunk. 

 

 

3. Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató 

 

Az elmúlt években a kerületi óvodások részére rendszeresen megszervezésre került a 

fogazatuk ápolása érdekében a helyes fogmosás megtanítása, a fogazatra káros hatást kifejtő 

ételek bemutatása, játékos, interaktív foglalkozás keretében. Az óvodavezetők hatékonynak és 

hasznosnak tartják a foglalkozást, javasolják ez évi folytatását.  

A bemutató becsült költsége: 1.000.000 Ft. 

 

 

4. Családi Sport- és Egészségnap 

 

Kerületünkben immár hagyományosnak mondható az évenként megrendezésre kerülő Családi 

Sport- és Egészségnap. Ez évben 2016. május 7. napján kerülne megrendezésre a 

Ferencvárosi Művelődési Központban. 

 

Tervezett programja: 

• az óvodás és általános iskolás korosztálynak előzetesen meghirdetett   

             rajzverseny eredményhirdetése, 

• sportegyesületek bemutatkozása (aerobic, karate, stb.)  

• egészségügyi szűrések (BMI, vérnyomás, diabetológia, osteoporosis,  

            bőrgyógyászati szűrés, egyéb egészségügyi rizikófaktorok szűrése,  

            felvilágosítás, COPD, gyermekfogászat, védőnők), 

• családi játékos sportvetélkedők, ügyességi próbák, parkröplabda, streetball,  

            nordic-walking,stb. 

• egészséges életmóddal kapcsolatos bio termékek bemutatója, 

• civil szervezetek bemutatkozása, 

• különböző műsorok /táncbemutató, musical előadás/ 

 

Tervezett költségvetés: 2.300.000 Ft. 

Résztvevők: kerületi lakosok, gyermekektől idősekig, kb. 2.000. fő. 
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5. Nyitott Egészségnap 

 

2015. december 12.-én a FESZ KN Kft, Önkormányzatunk támogatásával rendkívül sikeres 

vizsgálati napot tartott, melyen valamennyi szóba jöhető szakmában elérhető szűrést igénybe 

vehette a lakosság, valamint bemutatásra került a FESZ KN Kft. Szakorvosi Rendelő 

működése, az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörben felvilágosító előadások 

kerültek megtartásra. A Nyitott Egészségnapon kb. 500 kerületi lakos vett részt, véleményük 

nagyon pozitív volt, szakmai tapasztalat alapján több kezdődő betegség került megállapításra, 

mely esetekben a súlyosabb állapot kialakulása így megelőzhetővé vált. A Nyitott 

Egészségnap ez évi folytatása javasolt, mely 2016. október 15-én kerülne megrendezésre. 

 

Becsült költsége: 700.000 Ft. 

 

     

A fentiekben részletezett programok becsült költségein túl a fennmaradó összeget javaslom 

tartalékként szerepeltetni. A tárgyi tartalék összeg felhasználására a későbbiekben tennék 

javaslatot, egyrészt az év közben felmerülő újabb prevenciós rendezvények költségeinek, 

másrészt az óvodavezetők szakmai javaslata alapján a kerületi óvodások részére az egészséges 

életmód fontosságának bemutatása és tudatos folytatása érdekében az óvodákban további 

egészségnapok költségének ismeretében. 

 

Tisztelettel jelezném, hogy a szűrővizsgálatok, rendezvények szervezése jelenleg folyamatban 

van, költségvetésük összegét jelenleg becsülni tudjuk.  

 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

 

Budapest, 2016. március 17. 

 

 

 

 

          Tisztelettel:          

 

 

 

        Zombory Miklós s.k. 

                alpolgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II.23.) önkormányzati 

rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználását az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

-  Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok     1 200 000 Ft 

-  Rehabilitációs úszás          800 000 Ft 

-  Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató     1 000 000 Ft 

-  Családi Sport- és Egészségnap       2 300 000 Ft 

-  Nyitott Egészségnap          700 000 Ft 

-  Tartalék         2 000 000 Ft 

 

Határidő: 2016. március 23. 

Felelős: Illyés Miklós elnök 

 

 

2. felkéri a Polgármester Urat, hogy a 3301. számú költségvetési előirányzat terhére az 

egészségügyi prevenciós rendezvények megrendezéséhez szükséges intézkedésekről 

szíveskedjen gondoskodni. 

 

Határidő: 60 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


