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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/ 5719-13/2017/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság! 

     

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.20.) sz. önkormányzati 

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

hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználásáról az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 

ESZSB. 24/2017. (III. 08.) sz. határozatában döntött az alábbiak szerint:  

 

-  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 

- „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő        300 000 Ft 

-  Tartalék         1 700 000 Ft 

 

A fenti prevenciós szűrővizsgálatok illetve rendezvények részben megvalósultak (Családi 

Sport és Egészségnap 2017. május 6., szűrővizsgálatok 2017. szeptember/október/november 

hónapokban, a Nyitott Egészségnap 2017. október 20-án került megrendezésre/ illetve 

végrehajtásuk jelenleg is folyamatos, (rehabilitációs úszás fogyatékkal élők részére a Lobogó 

utcai tanuszodában 2018. március 31-ig, illetve az óvodai fogászati szájhigiénés bemutatók 

2017. november 30-ig zajlanak). A „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedőt a Ferencvárosi 

Kerekerdő óvoda rendezte volna meg 2017. szeptemberben, azonban előre nem látott 

technikai akadályok miatt (a Ferencvárosi Méhecske óvoda gyermekeinek átmeneti ellátása 

miatt), a rendezvény nem került megrendezésre, más ez évi időpontban nem oldható meg a 

vetélkedő megszervezése. Javaslom, hogy a rendezvényre előirányzott 300.000 Ft-os 

összeggel kerüljön emelésre a tartalék keret, 2.000.000 Ft-ra. 

 

Jelen előterjesztéssel a tartalék összeg felhasználására az alábbi javaslatokat teszem. 

 

1. Az óvodások egészséges életmódra való nevelése érdekében az elmúlt három évben az 

óvodavezetők szakmai kérése alapján „Óvodai Egészségnapok” szervezéséhez nyújtott 

támogatást az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság. A kerületi óvodavezetők a 

megtartott rendezvények keretén belül kreatív, játékos foglalkozásokat tartottak, ismertették 

az egészséges ételkészítést, sport, közlekedési, és környezetvédelmi vetélkedőket, 

kirándulásokat szerveztek, valamint a rendezvényeken részt vettek védőnők és orvosok is. 

Ezen programokba bevonták a szülőket is. A lezajlott rendezvényeket az óvodavezetők 

szakmailag rendkívül sikeresnek ítélték meg a gyermekek egészségtudatos magatartásának 

fejlesztése érdekében.  

 

A pozitív visszajelzések és tapasztalatok alapján, az óvodavezetők ismételten szeretnék 

megtartani az egészségnapokat, és a szükséges költségekhez kérnék az Egészségügyi 
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Szociális és Sport Bizottság támogatását, óvodánkénti támogatási szerződések megkötésével. 

A kerületi óvodák közül a Ferencvárosi Kerekerdő óvoda nem kíván benyújtani támogatási 

kérelmet, mivel 2018. január 1-től nyugdíjazás miatt az óvoda vezető-helyettese fogja ellátni a 

vezetői feladatokat a 16 csoportos óvodában, óvodapedagógusi nevelő munkája mellett. A 

megsokasodott feladatok ellátása, a vezetői álláshely megpályázása sok feladatot kíván az 

óvoda valamennyi dolgozója számára.  

Az egészségnapok keretén belül az óvodák az egészséges táplálkozást mutatnák be, játékos 

mozgásos foglalkozásokat tartanának, dietetikusok, védőnők, fogorvosok meghívásával. Az 

egészségnapokat az óvodák legkésőbb 2018. május 31. napjáig tartanák meg. 

 

Az „Óvodai Egészségnapok” rendezvényekre az óvodák az alábbi támogatási összegeket 

kérelmezik, összesen 1.021.000 Ft összegben: 

- Ferencvárosi Ugrifüles óvoda       140.000 Ft 

- Ferencvárosi Méhecske óvoda      100.000 Ft 

- Ferencvárosi Liliom óvoda       100.000 Ft 

- Ferencvárosi Napfény óvoda      200.000 Ft 

- Ferencvárosi Csicsergő óvoda      146.000 Ft 

- Ferencvárosi Epres óvoda         80.000 Ft  

- Ferencvárosi Csudafa óvoda       130.000 Ft 

- Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda     125.000 Ft 

 

2. A József Attila-lakótelepen, a 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti gyermekorvosi 

rendelőben három gyermekorvos biztosítja a lakótelep 0-14 éves korú, 1764 gyermeke részére 

az egészségügyi alapellátást. A három gyermekorvos napi betegforgalma, a két órás 

rendelésenként átlagosan 26-30 fő. A láthatóan nagy forgalmú rendeléseken többször okoz 

gondot a várakozás, a sorrendiség. A kisbetegek és szüleik várakozásának megkönnyítése 

érdekében, feltétlenül indokolt lenne korszerű betegbehívó rendszer kiépítése. A rendelőben 

ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Bell-Medic Plus Kft (Dr. Harangozó Krisztina 

Erzsébet) kérelmet nyújtott be korszerű, modern betegbehívó rendszer beszerzésére, melyet 

természetesen mindhárom orvos egyetemlegesen használná és üzemeltetné. A rendszer 

beszerzési költsége a bekért előzetes ajánlatok alapján 1.000.000 Ft. 

 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 

 

 

Budapest, 2017. november 10. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

        Zombory Miklós s.k. 

                alpolgármester 

 

 

Mellékletek:  1. sz.  melléklet:   óvodák kérelmei  

2. sz. melléklet:    1098 Budapest, Csengettyű u. 23. gyermekorvosi rendelő 

gyermek háziorvosa kérelme 
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Határozati javaslatok 

 

Határozat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. 

(II.20.) önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” 

előirányzat felhasználására vonatkozó ESZSB. 24/2017. (III.08. ) sz. határozatának 1. pontját 

az alábbiak szerint módosítja: 

-  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: 2017. november 15. 

Felelős: Zombory Miklós alpolgármester 

 

Határozat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. 

(II.20.) önkormányzati rendeletében szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott 

ESZSB. ../2017. (XI.08.) számú határozattal módosított ESZSB. 24/2017. (III.08.) sz. 

határozatban szereplő tartalék keret terhére  

1.) Óvodai egészségnapok” megrendezése érdekében az: 

  

- Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda részére     ………. Ft 

- Ferencvárosi Méhecske Óvoda részére    ………. Ft 

- Ferencvárosi Liliom Óvoda részére     ………. Ft 

- Ferencvárosi Napfény Óvoda részére    ………. Ft 

- Ferencvárosi Csicsergő Óvoda részére    ………. Ft 

- Ferencvárosi Epres Óvoda részére     ………. Ft 

- Ferencvárosi Csudafa Óvoda részére     ………. Ft 

- Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda részére    ………  Ft 

 

támogatást nyújt, egyben  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 

szerződések megkötéséről. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

2.) a 1098 Budapest Csengettyű u. 23. sz. alatti gyermek háziorvosi rendelőben gyermek 

háziorvosi alapellátást a Bell-Medic Plus Kft. egészségügyi szolgáltató részére … Ft 

támogatást nyújt betegbehívó rendszer beszerzési költségeinek támogatására, egyben 

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 


