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ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság  

2016. november 10-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési 

előirányzat 2016. évi tartalék keretének felhasználására  
 

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. Enyedi Mária 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/8410-../2016/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság! 

     

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 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 felhasználásáról az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 

ESZSB. 46/2016. (III. 23.) 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 

-  Tartalék          2.000.000 Ft 

 

Jelen előterjesztéssel a tartalék összeg felhasználására az alábbi javaslatokat teszem. 

 

1. Az óvodások egészséges életmódra való nevelése érdekében 2014. és 2015. években 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 

Szociális és Sport Bizottság 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 2017. május 31. napjáig tartanák meg. 

 

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

kérelmezik: 

- Ugrifüles óvoda         85.000 Ft 

- Méhecske óvoda      100.000 Ft 

- Liliom óvoda       100.000 Ft 

- Napfény óvoda      325.000 Ft 

- Kerekerdő óvoda      110.000 Ft 

- Csicsergő óvoda      138.000 Ft 
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- Epres óvoda       110.000 Ft 

- Csudafa óvoda      130.000 Ft 

- Kicsi Bocs óvoda     185.000 Ft 

 

2. Dr. Kovács József, a FESZ KN Kft. ügyvezető igazgatója 2016. október 24-én kérelmet 

nyújtott be. Kérelmében előadja, hogy a folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében 

szükség lenne az alábbi halaszthatatlan beszerzésekre, melyhez kéri Önkormányzatunk 

támogatását.  

  

1. Foszforlemezes kazetta a röntgen osztály részére:                  bruttó: 315.428 Ft 

Indoklás: Meglévő kazetták elhasználódtak, pótlásuk szükséges a pontos diagnózis 

megállapítása érdekében. 

  

2. Szűrővizsgálati reagensek-tesztcsíkok:                                     bruttó: 80.000 Ft 

Indoklás: A kerületi lakosok számára végzett rendszeresen szűrővizsgálatok további 

biztosítása érdekében. 

  

3. Próbaszemüvegkeret és hármastükör beszerzése   bruttó: 235.254 Ft 

Indoklás: a szemészeti szakrendelés által jelenleg használt eszközök elavultak, koruk miatt a 

szakrendelésen folyó szakmai tevékenység minősége romlik, a betegellátás folyamatossága 

lassan nem biztosítható. 

  

4. A röntgen rendszer frissítése 3.2-es verzióra:                          bruttó: 400.050 Ft 

Indoklás:  a meglévő Kodak kiolvasó szoftver Windows XP operációs rendszert támogat, 

amely elavult ezért biztonsági kockázatot jelent a hálózaton lévő többi számítógépre is.  

  

Összesen:                                                            bruttó: 1.030.732 Ft 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát. 

 

 

Budapest, 2016. november 2. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

        Zombory Miklós  s.k. 

                alpolgármester 

 

 

 

 

Mellékletek:  1. sz.  melléklet   óvodák kérelmei 

2. sz.  melléklet FESZ KN Kft. kérelme 
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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 

rendeletében szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott ESZSB. 

46/2016. (III.23.) számú határozatában szereplő 2.000.000 Ft összegű tartalék keret 

terhére „Óvodai egészségnapok” megrendezése érdekében az: 

  

- Ugrifüles óvoda részére     ………. Ft 

- Méhecske óvoda részére    ………. Ft 

- Liliom óvoda részére     ………. Ft 

- Napfény óvoda részére    ………. Ft 

- Kerekerdő óvoda részére    ………. Ft 

- Csicsergő óvoda részére    ………. Ft 

- Epres óvoda részére     ………. Ft 

- Csudafa óvoda részére    ………. Ft 

- 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.) az önkormányzat 2016. évi az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. 

(II.23.) önkormányzati rendeletében szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására 

hozott ESZSB. 46/2016. (III.23.) számú határozatában szereplő 2.000.000 Ft összegű 

tartalék keret terhére a FESZ KN Kft. részére ….. Ft támogatást nyújt az előterjesztés 

szerinti eszközök beszerzésére, egyben  felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

FESZ KN Kft-vel a támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


