
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

 

          Iktató szám: Sz-220/2018. 
 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság  

2018. május 23-i ülésére 
 
Tárgy:  Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi 

felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer 
beszerzésének támogatására kiírt pályázat elbírálása 

 
Előterjesztő:    Zombory Miklós alpolgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető Humánszolgáltatási Iroda 

Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Böjte Bernadett 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/11654-14/2018/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Egészségügyi Szociális és Sport 

Bizottsága ESZSB. 29/2018. (III. 07.) sz. határozatával a kerületi lakosság részére egészségügyi 

alapellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére pályázatot írt ki, összesen 

2.000.000 Ft keretösszegben, a gyógyító-megelőző egészségügyi tevékenységhez szükséges 

gyors diagnosztikai eszközök, illetve műszerek, valamint a várótermek komfortosítása, kulturált 

betegfogadási környezet (egészségügyi felvilágosító, illetve közérdekű kerületi információk 

közlésére alkalmas eszköz, vagy wifi beszerelése, vagy a jelenlegi várótermi bútorzat 

korszerűsítése) kialakításához eszközök beszerzési költségeinek támogatására.  

A pályázati felhívás 2018. március 21-én elektronikus úton megküldésre került a IX. kerületi 

háziorvosok, házi gyermekorvosok és felnőtt fogorvosok részére, összesen 53 fő részére. A 

pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2018. április 27. 12.00. óra volt. 

A benyújtási határidőig összesen: 16 pályázat érkezett.  

A pályázatok tartalmilag és formailag érvényesek, a pályázati kiírásban megjelöltek szerint 

kerültek benyújtásra. A pályázatok bontására a Humánszolgáltatási Irodán 2018. május 2-án 

került sor. 

 

A benyújtott pályázatok az alábbiak: 

 

sor-

szám 

háziorvos/ 

egészségügyi 

szolgáltató 

pályázati cél 

megvalósításának 

helyszíne 

pályázati cél pályázott 

összeg 

Ft 

önerő 

 

Ft 

1. Dr. Külkey 

Orsolya 

gyermek 

háziorvos 

Ferencvárosi 

Gyermekorvos 

Kft.  

1097 Budapest 

Vaskapu u. 

23-29. 

4. házi 

gyermekorvosi 

körzet 

747 fő  

DocuReader 2. vizelet 

analizátor 

húgyúti fertőzéssel jelentkező 

betegek ellátására, vizelet 

gyorsdiagnosztikai eszköz 

MD 50Q baby pulzoximeter 

légzési nehézséggel küzdő 

gyermek O2 szaturációjának 

mérése. Szívbetegség gyanú, 

hospitalizáció eldöntése 

nehézlégzés esetén. 

204.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

max. 10 

%, 

azaz 

20.000 

Ft 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

 

5. 

Dr. Molnár 

Zsuzsa, 

Dr. Keskeny 

Sándor, 

Dr. Bitó 

Krisztina, 

 

Dr. Nagy 

Andrea 

22.,23.,24.,25. 

háziorvosi körzet 

össz.: 5.715 fő 

a meglévő számítógépek 

korszerűsítése, cseréje, a 

betegek folyamatos, gyorsabb 

ellátásához kell az E-recept 

bevezetése miatt, a 

szolgáltató 4 orvosa és nővére 

részére 

300.000  - 
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háziorvosok 

Börzsöny 

Háziorvosi Kft 

1098 Budapest 

Börzsöny u. 

19. 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

Dr. Ravasz 

Ágnes, 

Dr. Ventilla 

Márta 

Ferencvá-rosi 

Gyermek-

orvos Kft 

Dr. Harangozó 

Krisztina 

Erzsébet 

házi 

gyermekorvos 

Bell Medic 

Plus Kft 

1098 Budapest 

Csengettyű u. 

23. 

6.,7.,8. házi 

gyermekorvosi 

körzet 

össz.: 1.797 fő 

a 3 házi gyermekorvos közös 

rendelőben nyújt orvosi 

ellátást, a pályázatot közösen 

nyújtották be. 

Panasonic Etherea DC- a 

rendelő és a váróhelyiség 

levegőjének vírus, 

baktérium,gombamentesítése, 

tisztítása, allergének 

kiszűrése, pára figyelése,  

390.000  

9. Dr. Sztranyák 

Anikó Tamara 

házi  

gyermekorvos 

Ferencvárosi 

Gyermek-

orvos Kft 

1097 Budapest 

Vaskapu u. 

23-29. 

2. házi 

gyermekorvosi 

körzet 

940 fő 

 

Gyermek vizsgáló ágy 

kiegészítővel 

MD 50Q baby pulzoximeter 

légzési nehézséggel küzdő 

gyermek O2 szaturációjának 

mérése. Szívbetegség gyanú, 

hospitalizáció eldöntése 

nehézlégzés esetén. 

KaWe Piccdight F.O. LED 

high power otoszkóp – fül és 

dobhártya diagnosztikai 

eszköze 

100.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.000 

10. Dr. Kerényi 

Hajnalka 

fogorvos 

Foglabor Bt. 

1093 Budapest 

Pipa u. 4. 

6. fogorvosi 

körzet 

3.936 fő 

számítógéphez 

csatlakoztatható LCD kijelzős 

monitor, a betegek fogászati 

kezelési tervének 

meghatározásához szükséges, 

fogászati kézi műszerek 

140.000 - 

11. Dr. Borics Éva 

fogorvos 

Dokt-Orál 

Bt. 

1097 Budapest 

Gyáli út 17-

19. 

11. fogorvosi 

körzet 

4.101 fő 

jelenlegi állapot szerint a 

rendelés költözése ez év 

végén várható a Toronyház u. 

3. sz. alá. 

az új rendelőben várótermi és 

egyéb eü. bútorzat beszerzése 

140.000 - 

12. Dr. Horváth 12. fogorvosi jelenlegi állapot szerint a 160.000 - 
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Ildikó 

fogorvos  

Fog-Mű Bt. 

1097 Budapest 

Gyáli út 17-

19. 

körzet 

3.957 fő 

rendelés költözése ez év 

végén várható a Toronyház u. 

3. sz. alá. 

az új rendelőben várótermi és 

egyéb eü. bútorzat 

beszerzése, valamint a 

kiegészítő világítástechnika 

13. Dr. Kiss Pál 

Zsolt 

fogorvos  

Dr. Kiss Pál 

Zsolt e.v.  

1097 Budapest 

Gyáli út 17-

19. 

13. fogorvosi 

körzet 

3.524 fő 

jelenlegi állapot szerint a 

rendelés költözése ez év 

végén várható a Toronyház u. 

3. sz. alá. 

az új rendelőben várótermi és 

egyéb eü. bútorzat beszerzése 

140.000 - 

14. Dr. Örsi 

Krisztina 

háziorvos 

Medico Line 

Bt. 1091 

Budapest 

Üllői út 65-67. 

19. háziorvosi 

körzet 

1.572 fő 

 

sürgősségi táska 

12 csatornás hordozható EKG 

weboldal fejlesztés 

500.000 

 

- 

15. Dr. Király 

Edit 

háziorvos 

Király 

Háziorvosi Bt. 

1091 Budapest 

Üllői út 65-67. 

21. háziorvosi 

körzet 

1.583 fő 

Heartscreen 80 GL-1 12 

csatornás EKG készülék 

 

180.000 189.000 

16. Dr. Pálvölgyi 

Gabriella 

háziorvos 

SanaComp 

Kft. 1091 

Budapest 

Üllői út 65-67. 

20. háziorvosi 

körzet 

1.746 fő 

ArguScan ASC-4 ambuláns 

EKG felvevő 

- holter felvételező, aritmia 

felderítése, kardiológiai 

betegek kontroll vizsgálata, 

a rendelő 3 háziorvosa akár 

közösen is használhatja, 

 

240.000 241.000 

  össz.: 29.618 fő  össz: 

2.494.000 

 

 

A teljes pályázati keretösszeg 2.000.000 Ft. 

A részletes, eredeti pályázati dokumentumok nagy terjedelmükre tekintettel munkaidőben a 

Humánszolgáltatási Irodán megtekinthetőek. 

Szakmai szempontok alapján, a lakosság morbiditási mutatói, az orvosok által ellátott 

lakosságszám, a pályázott medikai eszköz, műszer szükségessége, a jelenlegi eszköz 

hiánypótlása, a gyors és helyben végezhető gyors diagnózis felállítása, a krónikus betegek 

gondozása, a betegek állapotának nyomon követése, a járó beteg ellátás tehermentesítése, az 

eszköz, műszer használatához szükséges szakmai tudás megléte, a várótermi komfortfokozat 

növelése okán,valamennyi pályázati célt támogatandónak tartom. 
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Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy valamennyi orvos kollega nagyon pozitívnak ítélte meg és 

üdvözölte a pályázatot, mely még soha nem volt a kerületben, 1992. óta, az egészségügyi 

alapellátási feladat államtól történő átvétele óta. Várnák nagyon, természetesen anyagi 

lehetőségeink függvényében, ennek a gyakorlatnak a folytatását. 

 

A pályázati többletigény 494.000 Ft. 

 

Az ESZSB. 29/2018. (III.07.) sz. határozatában született döntés az önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú 

„Egészségügyi prevenció” előirányzat felhasználásáról, melyben „Tartalék” címen 1.550.000. 

Ft-ot hagyott jóvá. Javaslom, a pályázati keret utólagos emelését, a fentiekben jelölt tartalék 

terhére. 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

Budapest, 2018. május 17. 

         Zombory Miklós s.k. 

                       alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

Határozati javaslatok 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az ESZSB. 29/2018. (III.07.) sz. határozat 1. pontját az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

sorszám Támogatandó célok, programok Keretösszeg a program 

megvalósítására 

(bruttó) 

4. Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. 

kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok 

eszköz, műszer beszerzésének támogatása 

2.500.000 Ft 

9. Tartalék 1.050.000 Ft. 

 

Határidő:  2018. május 23. 

Felelős:  Zombory Miklós alpolgármester 

 
2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi Szociális és Sport 

Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatával feladat ellátási szerződés keretében közfinanszírozott egészségügyi alapellátást 

biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer 

beszerzésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevők 2018. évi pályázati 

támogatásáról, amelynek kifizetése az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 

számú rendelet 3301. számú költségvetési sor terhére történik. 
 

 Pályázó 2018. évi pályázati cél 
Támogatási 

összeg 2018 

   

1. 

Dr. Külkey Orsolya 

gyermek háziorvos 

Ferencvárosi 

Gyermekorvos Kft.  

1097 Budapest Vaskapu 

u. 23-29. 

DocuReader 2. vizelet analizátor 

húgyúti fertőzéssel jelentkező 

betegek ellátására, vizelet 

gyorsdiagnosztikai eszköz 

MD 50Q baby pulzoximeter 

légzési nehézséggel küzdő 

gyermek O2 szaturációjának 

mérése. Szívbetegség gyanú, 

hospitalizáció eldöntése 

nehézlégzés esetén. 

 

2. 

Dr. Molnár Zsuzsa, 

Dr. Keskeny Sándor, 

Dr. Bitó Krisztina, 

 

Dr. Nagy Andrea 

háziorvosok 

Börzsöny Háziorvosi Kft 

1098 Budapest 

Börzsöny u. 19. 

a meglévő számítógépek 

korszerűsítése, cseréje,  
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3. 

Dr. Ravasz Ágnes, 

Dr. Ventilla Márta 

Ferencvárosi Gyermek-

orvos Kft 

Dr. Harangozó Krisztina 

Erzsébet 

házi gyermekorvos 

Bell Medic Plus Kft 

1098 Budapest 

Csengettyű u. 23. 

Panasonic Etherea DC- a rendelő 

és a váróhelyiség levegőjének 

vírus, baktérium, 

gombamentesítése, tisztítása, 

allergének kiszűrése, pára 

figyelése,  
 

4. 

Dr. Sztranyák Anikó 

Tamara 

házi  

gyermekorvos 

Ferencvárosi Gyermek-

orvos Kft 

1097 Budapest Vaskapu 

u. 23-29. 

Gyermek vizsgáló ágy 

kiegészítővel 

MD 50Q baby pulzoximeter 

légzési nehézséggel küzdő 

gyermek O2 szaturációjának 

mérése. Szívbetegség gyanú, 

hospitalizáció eldöntése 

nehézlégzés esetén. 

KaWe Piccdight F.O. LED high 

power otoszkóp – fül és dobhártya 

diagnosztikai eszköze 

 

5. 

Dr. Kerényi Hajnalka 

fogorvos Foglabor Bt. 

1093 Budapest 

Pipa u. 4. 

számítógéphez csatlakoztatható 

LCD kijelzős monitor, a betegek 

fogászati kezelési tervének 

meghatározásához szükséges, 

fogászati kézi műszerek 

 

6. 

Dr. Borics Éva 

fogorvos Dokt-Orál 

Bt. 

1097 Budapest 

Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 

beszerzése 
 

7. 

Dr. Horváth Ildikó 

fogorvos  

Fog-Mű Bt.  

1097 Budapest 

Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 

beszerzése, valamint a kiegészítő 

világítástechnika  

8. 

Dr. Kiss Pál Zsolt 

fogorvos  

Dr. Kiss Pál Zsolt e.v.  

1097 Budapest 

Gyáli út 17-19. 

várótermi és egyéb eü. bútorzat 

beszerzése 
 

9. Dr. Örsi Krisztina 

háziorvos Medico Line 

Bt. 1091 Budapest 

Üllői út 65-67. 

sürgősségi táska 

12 csatornás hordozható EKG 

weboldal fejlesztés 
 

10. Dr. Király Edit 

háziorvos Király 

Háziorvosi Bt. 1091 

Budapest 

Üllői út 65-67. 

Heartscreen 80 GL-1 12 csatornás 

EKG készülék 
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11. Dr. Pálvölgyi Gabriella 

háziorvos SanaComp Kft. 

1091 Budapest 

Üllői út 65-67. 

ArguScan ASC-4 ambuláns EKG 

felvevő 

- holter felvételező, aritmia 

felderítése, kardiológiai betegek 

kontroll vizsgálata, 

 

 

 
Határidő: 2018. május 23. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport 

Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatával feladat ellátási szerződés keretében közfinanszírozott egészségügyi alapellátást 

biztosító IX. kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz, műszer beszerzésének 

támogatására meghirdetett pályázaton nyertesek képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


