
       Iktató szám: Sz-443/2014. 
 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 5.-i ülésére 

 

    
Tárgy:    Az „Egészségügyi prevenció” 3301. költségvetési sorának módosítása 
 
Előterjesztő:  dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  dr. Hosszú Károly irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia 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/15262-34/2014/XII. 
 
 
Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 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 felhasználásáról a Humán Ügyek Bizottsága HÜB. 23/2014. 
(III.05.) sz. és HÜB. 60/2014. (IV.23.) sz. határozataiban 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 
-  Egészségügyi és szociális intézményrendszert bemutató  
    kerületi kiadvány nyomdai előkészítése      1.400.000 Ft 
 
A fentiek alapján a Humán Ügyek Bizottsága 1.000.000 Ft-ot hagyott jóvá kerületi óvodai 
egészségnapok szervezésére. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 10. § (1) bekezdés b.) pontja alapján a 0-6 éves korosztály, azaz az 
óvodába járó gyermekek évente, a közfinanszírozott egészségügyi alapellátás keretében 
vesznek részt a háziorvosuknál szűrővizsgálaton. Az egészségügyi szűrővizsgálatok 
megszervezéséről, illetve a vizsgálaton való részvételre vonatkozó igazolások ellenőrzéséről a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (5) bekezdése alapján az adott 
intézmények, jelen esetben az óvodák külön is gondoskodnak. 
Az óvodások egészséges életmódra való nevelése érdekében a kerületi óvodavezetőkkel 
közösen javaslom - ezen összeg korábban meghatározott célú felhasználása helyett - az 
óvodák által szervezendő egészségnapok megrendezésének támogatását, óvodánkénti 
támogatási szerződések megkötésével. Az egészségnapok keretén belül az óvodák az 
egészséges táplálkozást mutatnák be, játékos mozgásos foglalkozásokat tartanának, 
dietetikusok, védőnők, fogorvosok meghívásával. Az egészségnapokat az óvodák legkésőbb 
2015. április 31. napjáig tartanák meg. 
 
Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 
 
Budapest, 2014. október 30. 

Tisztelettel:          
 

        dr. Bácskai János s.k. 
        polgármester 
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Határozati javaslat 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy  
 

1. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.18.) önkormányzati 
rendeletben szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott HÜB. 23/2014. 
(III.05.) számú és HÜB. 60/2014.(IV.23.) sz. határozataiban szereplő „Óvodai 
egészségnapok” megrendezése érdekében az: 

  
- Ugrifüles óvoda részére     100.000 Ft 
- Méhecske óvoda részére    100.000 Ft 
- Liliom óvoda részére     100.000 Ft 
- Napfény óvoda részére     100.000 Ft 
- Kerekerdő óvoda részére    140.000 Ft 
- Csicsergő óvoda részére     130.000 Ft 
- Epres óvoda részére     100.000 Ft 
- Csudafa óvoda részére     130.000 Ft 
- Kicsi Bocs óvoda részére    100.000 Ft 

 
támogatást nyújt. 
 

Határidő: 2014. november 5. 
Felelős: Illyés Miklós elnök 

 
 

2. felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon az óvodákkal kötendő támogatási 
szerződések megkötéséről. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


