
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

             Iktató szám: Sz-78/2019. 
 
  
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság  

2019. március 6-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat az egészségügyi prevencióra előirányzott keretösszeg 

felosztására 
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
    Hajdu Erika egészségügyi referens, Humánszolgáltatási Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné 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.  

 

 
 

 



2 

 

Ügyiratszám: Kp/6415-21/2019/XII. 

 

Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!  

     

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) számú 

önkormányzati rendeletében a 3301. ”Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzatán 

13.000.000,- Ft-ot hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem: 

 

1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 

 

2013. évtől folyamatosan évente, az országosan vezető megbetegedési és halálozási okként 

nyilvántartott különböző onkológiai, nőgyógyászati, urológiai, szemészeti, mozgásszervi, 

szív-és érrendszeri, valamint emésztőszervi betegségek szűrésére irányuló térítésmentes, 

lakossági szűrővizsgálatok kerültek megszervezésre. A szűrővizsgálatokon fajtánként közel 

500-550 kerületi lakos vesz részt. A szűrővizsgálatokon résztvevők minden évben nagy 

örömmel fogadják ezt a lehetőséget, 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 lehetőségek más időpontban történő 

biztosításával. Idén immáron 6. alkalommal, kerülnének megszervezésre az alábbi 

szűrővizsgálatok: 

bőrgyógyászati, urológiai, kardiológiai, szemészeti, reumatológiai, nőgyógyászati valamint 

gasztro-enterológiai. 

 

A szűrővizsgálatok térítésmentes igénybevételének 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 4 alkalommal 4 

órás szűrővizsgálat kerülne megtartásra. 

 

1.1. Bőrgyógyászati (melanóma) szűrővizsgálat.  

      Célcsoport: fiatal és felnőtt korosztály.  

 

1.2. Urológiai (prosztata) szűrővizsgálat. 

       Célcsoport: 45 év feletti férfiak. 

 

1.3. Kardiológiai (szív-és érrendszeri) szűrővizsgálat. 

       Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak.  

 

1.4. Szemészeti (glaukóma) szűrővizsgálat. 

        Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak. 

 

1.5. Reumatológiai (mozgásszervi) szűrővizsgálat. 

       Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak. 
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1.6. Nőgyógyászati szűrővizsgálat. 

       Célcsoport: 18 év feletti nők. 

 

1.7. Gasztro-enterológiai (gyomor-bélrendszer) szűrővizsgálat. 

       Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak. 

 

A szűrővizsgálatok becsült költsége: 2.100.000 Ft 

 

2. Nyitott Egészségnap 

 

2015. évtől Ferencváros Önkormányzata és a FESZ KN Kft. a lakosság körében rendkívül 

sikeres szűrővizsgálati napokat tartott, melyeken valamennyi – a FESZ KN Kft. Szakorvosi 

Rendelőjében elérhető – diagnosztikai szűrővizsgálatot igénybe vehette a lakosság. A 

szűrővizsgálatok mellett az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés témakörben felvilágosító 

előadások is megtartásra kerültek. A Nyitott Egészségnapon 600-700 kerületi lakos vett részt, 

véleményük nagyon pozitív volt, a szakmai tapasztalatok összegzése alapján több betegség 

korai stádiumban került megállapításra, mely esetekben a súlyosabb állapot kialakulása így 

megelőzhetővé vált. A Nyitott Egészségnap folytatását a nagy sikerre való tekintettel 2019-

ben is javaslom.  

A „Nyitott Egészségnap” becsült költsége 1.000.000,- Ft 

 

3. Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, 

gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszer beszerzésének 

támogatása 

 

Önkormányzatunk a kerületi lakosság egészségügyi alapellátásának működtetése érdekében 

egészségügyi szolgáltatókkal, és a tárgyi körzetre praxisjoggal rendelkező orvosokkal kötött 

feladat ellátási szerződéseket. Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt években, illetve ez évben 

is jelentős összegeket fordítottunk/fordítunk az orvosi rendelők felújítására. A gyógyító-

megelőző egészségügyi tevékenységhez, a betegek gyors állapotfelméréséhez szükséges 

diagnosztikai eszközök, illetve műszerek beszerzése valamint a várótermek komfortosítása, a 

kulturált betegfogadási környezet kialakítása érdekében javaslom a közfinanszírozott 

egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt 

fogorvosok, eszköz-, és műszer beszerzésének támogatását, összesen 3.000.000,- Ft 

összegben. Ezen összegből nagyértékű medikai eszköz beszerzése egyénenként nem 

valósítható meg. Kivitelezhető viszont kisebb összegű gyorsdiagnosztikai eszköz beszerzése 

(ún. gyorstesztek), vagy a betegek várótermi komfortjának növelése (egészségügyi 

felvilágosító, illetve közérdekű kerületi információk közlésére alkalmas eszközzel, vagy wifi 

beszerelésével, vagy a jelenlegi várótermi bútorzat korszerűsítésével). A pályázati összegre az 

alapellátást nyújtó 53 orvos nyújthatna be pályázatot, meghívásos pályázat keretében. 

Az alapellátási pályázat összege: 3.000.000,- Ft 

 

4. Rehabilitációs úszás 

 

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Lobogó utcai tanuszodájában közel 9 éve 

folyamatosan biztosítjuk a rehabilitációs úszás lehetőségét a kerületi testi és szellemi 

fogyatékkal élő lakosok részére. A rehabilitációs úszás, melynek biztosítása fővárosi szinten 

egyedüli lehetőség, évente 30-40 fő fogyatékkal élőnek nyújt jelentős fejlődést állapotában. A 

rehabilitációs úszást szakképzett rehabilitációs úszóoktató tartja, segítő közreműködésével. 

Javaslom, hogy a feladat ellátását a továbbiakban is biztosítsuk, a rehabilitációs úszóoktató 

díjazására 2019. április 01-től 2020. március 31-ig 10 hónapra, 1.000.000,- Ft összeget 

biztosítsunk, valamint a segítője részére 2019. április 01-től 2020. március 31-ig 10 hónapra, 
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500.000,- Ft összeget biztosítsunk, ezen összegek tartalmazzák a munkáltatói hozzájárulás 

összegét is.  

Rehabilitációs úszás összköltsége: 1.500.000,- Ft 

 

 

5. Családi Sport- és Egészségnap 

 

Kerületünkben immár évtizedes hagyománynak mondható az évenként megrendezésre kerülő 

Családi Sport- és Egészségnap. Ez évben a rendezvény 2019. május 11. napján kerülne 

megrendezésre. 

 

Tervezett programja: 

 

• az óvodás és általános iskolás korosztálynak előzetesen meghirdetett   

            rajzverseny eredményhirdetése, 

• sportegyesületek bemutatkozása (aerobic, karate, stb.)  

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

            bőrgyógyászati szűrés, egyéb egészségügyi rizikófaktorok szűrése,  

            felvilágosítás, COPD, gyermekfogászat, védőnők), 

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

            nordic-walking, stb. 

• egészséges életmóddal kapcsolatos biotermékek bemutatója, 

• civil szervezetek bemutatkozása, 

• különböző műsorok /táncbemutató, musical előadás/ 

 

Tervezett költségvetés: 2.300.000,- Ft 

Résztvevők: kerületi lakosok, gyermekektől idősekig, kb. 1.500 fő. 

 

6. Óvodás „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő 

 

A Ferencvárosi Kerekerdő óvoda szervezésében hagyományosan megrendezésre kerül az 

óvodás „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő. A kerületi óvodások játékos vetélkedők és 

ügyességi próbák keretében ismerkednek a helyes táplálkozással, a mozgás fontosságával, 

alapvető környezetvédelmi ismeretekkel. A résztvevő óvodák különböző ajándékcsomagokat 

kapnak, melynek költségéhez nyújtunk anyagi hozzájárulást támogatási szerződés keretében. 

A „Zöld Pont” vetélkedő támogatása: 350.000,- Ft 

 

7. Óvodai Egészségnapok 

 

Az óvodások egészséges életmódra való nevelése érdekében az elmúlt években az 

óvodavezetők szakmai kérése alapján „Óvodai Egészségnapok” szervezéséhez nyújtottunk 

támogatást. A rendezvények keretén belül kreatív, játékos foglalkozásokat tartottak, 

ismertették az egészséges ételkészítést, sport-, közlekedési-, és környezetvédelmi 

vetélkedőket, kirándulásokat szerveztek. A megtartott programokba bevonták a szülőket is. A 

lezajlott rendezvényeket az óvodavezetők szakmailag rendkívül sikeresnek ítélték meg a 

gyermekek egészségtudatos magatartásának fejlesztése érdekében.  

 

Az óvodavezetők ismételten szeretnék megtartani az egészségnapokat, és a szükséges 

költségekhez kérnék az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság támogatását, óvodánkénti 

támogatási szerződések megkötésével.  

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

kérelmezik, összesen 1.000.000,- Ft összegben: 
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- Ferencvárosi Ugrifüles óvoda       100.000 Ft 

- Ferencvárosi Méhecske óvoda      100.000 Ft 

- Ferencvárosi Liliom óvoda       120.000 Ft 

- Ferencvárosi Napfény óvoda      100.000 Ft 

- Ferencvárosi Csicsergő óvoda      120.000 Ft 

- Ferencvárosi Epres óvoda       100.000 Ft  

- Ferencvárosi Csudafa óvoda       120.000 Ft 

- Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda     120.000 Ft 

-  Ferencvárosi Kerekerdő óvoda     120.000 Ft 

Óvodai Egészségnapok támogatása: 1.000.000,- Ft 

 

8. Óvodai fogászati száj-higiénés 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 foglalkozásokat szeptember 

hónaptól javaslom megszervezni, a nagycsoportos óvodások részére. 

A bemutatók becsült költsége: 800.000,- Ft. 

 

9. Tartalék 

 

A fentiekben részletezett programok becsült költségein túl a fennmaradó 950.000,- Ft 

összeget javaslom tartalékként szerepeltetni, az év folyamán felmerülő egyéb kérelmek, 

programok költségének fedezetére. 

 

Tisztelettel jelezném, hogy a szűrővizsgálatok, rendezvények szervezése jelenleg folyamatban 

van, költségvetésük összegét jelenleg becsülni tudjuk.  

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Budapest, 2019. február 28. 

 

 

             Tisztelettel:          

 

 

          dr. Bácskai János s. k.  

                   polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága úgy dönt, hogy: 

 

1. az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati 

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

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

sorszám Támogatandó célok, 

programok 

Keretösszeg a 

program 

megvalósítására 

(bruttó) 

1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 2.100.000,- Ft 

2. Nyitott Egészségnap  1.000.000,- Ft 

3. Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. 

kerületi háziorvosok, gyermek háziorvosok, felnőtt 

fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása  

3.000.000,- Ft 

4. Rehabilitációs úszás 1.500.000,- Ft 

5. Családi Sport- és Egészségnap 2.300.000,- Ft 

6. „Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő   350.000,- Ft 

7. Óvodai Egészségnapok 1.000.000,- Ft 

8. Óvodai fogászati száj-higiénés bemutató 800.000,- Ft 

9. Tartalék 950.000,- Ft 

 Összesen: 13.000.000,- Ft 

 

Határidő: 2019. március 6. 

Felelős: Illyés Miklós elnök 

 

2. felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 

önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat 

terhére az 1. pontban szereplő „Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. 

kerületi háziorvosok, házi gyermekorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és 

műszerbeszerzésének támogatása” érdekében 3.000.000,- Ft összegben hirdessen meg 

pályázatot jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 

 

Határidő: 2019. március 22. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3. a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendeletben szereplő 

3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat terhére az 1. pontban szereplő „Óvodai 

Egészségnapok” megrendezése érdekében a ferencvárosi óvodáknak: 

 

- Ferencvárosi Ugrifüles óvoda       100.000,- Ft 

- Ferencvárosi Méhecske óvoda      100.000,- Ft 

- Ferencvárosi Liliom óvoda       120.000,- Ft 

- Ferencvárosi Napfény óvoda      100.000,- Ft 

- Ferencvárosi Csicsergő óvoda      120.000,- Ft 

- Ferencvárosi Epres óvoda       100.000,- Ft 
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- Ferencvárosi Csudafa óvoda       120.000,- Ft 

- Ferencvárosi Kicsi Bocs óvoda     120.000,- Ft 

-  Ferencvárosi Kerekerdő óvoda     120.000,- Ft 

 

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

szerződések megkötéséről. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 

önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat 

terhére az 1. pontban szereplő „Zöld Pont környezetvédelmi vetélkedő” megrendezése 

érdekében kössön 350.000,- Ft összegű támogatási szerződést a Ferencvárosi Kerekerdő 

Óvodával. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester      

 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.26.) 

önkormányzati rendeletben szereplő 3301. számú „Egészségügyi prevenció” előirányzat 

terhére az egészségügyi prevenciós feladatok, programok, rendezvények megrendezéséről 

szíveskedjen gondoskodni 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
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1. sz. melléklet 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával feladat ellátási szerződés 

keretében közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX. kerületi háziorvosok, 

házi gyermekorvosok, felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatása 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága - 2019. év 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és 

Sport Bizottsága pályázatot hirdet Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatával háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt fogorvosi körzetek működtetésére 

feladatellátási szerződést kötött egészségügyi szolgáltatók részére, az adott körzetben a 

gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátáshoz szükséges eszköz-, és műszer beszerzésének 

támogatására.  

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 

 

2./ A pályázat típusa: zártkörű 

 

3./ A pályázat tárgya:  

 

Pályázni az alábbi célokra lehetséges: 

    

- gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás tevékenység folytatásához 

szükséges medikai eszközök, műszerek beszerzése, 

- betegek részére a várótermi komfort biztosítása érdekében szükséges eszközök,  

berendezések beszerzése. 

 

4./ Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft 

 

5./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a 

megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható, azonban az elbírálás során előnyt 

élveznek azon pályázatok, melyek vonatkozásában pályázó önerőt biztosít. 

 

Bérköltség nem támogatható, illetve nem számolható el. 

 

6./ A pályázók köre: Pályázatot háziorvosi, gyermek háziorvosi, felnőtt fogorvosi körzetek 

működtetésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával feladatellátási 

szerződést kötött egészségügyi szolgáltató nyújthat be. 

 

7./ Benyújtható pályázatok száma:  

  

Egészségügyi szolgáltató benyújthat egyedül is pályázatot, de több egészségügyi szolgáltató is 

benyújthat pályázatot azonos orvosi rendelőn belül vagy több orvosi rendelőben működő 
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egészségügyi szolgáltató orvosi rendelőnként. Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, 

amelyek céljukat tekintve az Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati 

kiírásra is benyújtásra kerültek, illetve nem szolgálják a IX. kerületi betegellátás 

színvonalának emelését. 

 

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei: 

 

• Pályázni kizárólag az ez évi pályázati formanyomtatvány és a hozzá mellékelt 

nyilatkozatok teljes körű kitöltésével lehet, mely dokumentumok letölthetők a 

www.ferencvaros.hu honlapról.  

• A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni a pályázati program vagy programok 

megvalósításának módját, személyi feltételeit és amennyiben van ilyen, úgy az egyéb 

forrásból (saját erőforrás, más szervezetektől, intézményektől kapott támogatások) származó 

anyagi feltételeit. 

• A pályázati formanyomtatványon be kell mutatni, hogy a pályázó hogyan kötődik a 

IX. kerülethez, mivel a Ferencvárosi betegellátás színvonalát nem emelő benyújtott 

pályázatok érvénytelenek. 

• A benyújtott pályázati formanyomtatványt és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és 

pecséttel el kell látni.  

• A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát a közpénzekből 

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott 

összeférhetetlenségről, illetve érintettségről. Az összeférhetetlenség és érintettség hiánya 

esetén az erről szóló nyilatkozatot, míg előbbiek valamelyikének fennállása esetén egy külön 

nyilatkozatot kell kitölteni. Érintettség fennállása esetén a közzétételi kérelmet is mellékelni 

szükséges. 

• A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy a Magyar állammal, és Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással. 

• A formanyomtatványhoz mellékelni szükséges a Pályázó nyilatkozatát arra 

vonatkozóan. hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében megfelel 

a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 

 

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy: 

 

• Hajdu Erika +36/1-210-0824/3 mellék 

 

10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje: 

 

• Pályázat beérkezési határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is): 2019. 

március 29. 12.00. óra 

• A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. 

• A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott 

példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – 

ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!  

• Amennyiben a pályázónak lehetősége van a pályázat elektronikus úton történő 

továbbítására, abban az esetben kérjük, a teljes pályázati dokumentumot a 

humanszolg@ferencvaros.hu címre is szíveskedjen megküldeni. A kizárólag elektronikus 

úton megküldött pályázati dokumentum érvénytelen. 

• Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-

28., vagy 1092 Budapest, Bakáts u. 8. I. em. 8., vagy Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata – Ügyfélszolgálati Csoport 1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt. 
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• Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata – Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-

28. 

• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

A borítékra kérjük ráírni: „Ferencvárosi Alapellátási pályázat 2019.” 

 

11./ A pályázat érvénytelenségi okai: 

 

• Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett. 

• Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat. 

• Érvénytelen a kizárólag elektronikus úton benyújtott pályázat. 

• Érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek céljukat tekintve az 

Önkormányzat/Bizottság által meghirdetett másik pályázati kiírásra is benyújtásra 

kerültek. 

• A Ferencvároshoz nem kötődő tevékenységekre benyújtott pályázatok érvénytelenek. 

• Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján 

nem tartozik a pályázók körébe. 

• Érvénytelen az a pályázat, mely benyújtójának az adószáma felfüggesztésre és/vagy 

törlésre került. 

 

12./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja: 

 

A pályázatokat az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság bírálja el.  

 

Az elbírálás sorrendiség felállítását (ennek során kerülnek figyelembe vételre az előnyt élvező 

szempontok is) követően történik. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított 

sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig a Bizottság által meghatározott mértékig kerülnek 

támogatásra. 

 

13./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése: 

 

• Pályázat elbírálásnak határideje: várhatóan 2019. április hónap. 

• A Pályázókat a pályázati eredményről postai úton értesítjük.  

• A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.ferencvaros.hu portálon is 

közzétételre kerül.  

 

14./ Szerződéskötés 

 

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény 

értesítésével egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk. 

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére, 

amennyiben  

• korábbi bármilyen az Önkormányzat által nyújtott támogatással, illetve a 2018. évi 

pályázati támogatási összeggel maradéktalanul elszámolt, és az elszámolása elfogadásra 

került,  

• pályázat leadása után keletkezett NAV-nál fennálló köztartozás esetén a tartozás 

törléséről igazolást hoz.  

 

15./ A 2019-ben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje: 
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• Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes 

pályázóval, Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a már megvalósult pályázati cél 

esetében a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül, illetőleg a megvalósítandó 

pályázati cél esetében a szerződéskötést követően, legkésőbb a pályázatban megjelölt cél 

megvalósulását megelőző 30. napon a Támogatott Pályázó bankszámlaszámára történő 

átutalással teljesül. 

• Az elnyert támogatás felhasználása, – a (2019. április 1. és 2020. március 31.) között, 

a támogatott nevére kiállított számlával igazolható. A támogatások terhére felmerült bruttó 

100.000,- Ft összegű és afeletti kiadások és teljesülésük alátámasztásáról szerződés vagy 

visszaigazolt megrendelő csatolása szükséges a beszámolóhoz. (Minden elszámolásnak és 

tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.) 

• Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban 

leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak 

minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. Vissza nem 

fizetés esetén az Önkormányzat jogi úton szerez érvényt a támogatás visszakövetelésének. 

• Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének határideje a felhasználási idő 

alatti állandó, folyamatos tevékenységek esetében 2020. év április 30. napja, meghatározott 

tevékenység/program esetében a megvalósulást követő 30 napon belül. Az elszámolást és a 

program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 2 példányban kell benyújtani a 

támogatási szerződésben meghatározott módon. 

 

16./ Jogorvoslat: 

 

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatara sem közigazgatási hatósági 

eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség. 

 

 

Budapest, 2019. március … 

 

 

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 
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A pályázati formanyomtatványt egy eredeti példányban, papír alapon kell beküldeni! 

  

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 

 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság által kiírt 2019. évi pályázathoz 

 

IX. Kerületi Háziorvosok, Házi gyermekorvosok, Fogorvosok támogatásához 

 

I. A pályázó bemutatása 

 

Alapadatok: 

 

Pályázó neve:       

 

Bírósági, cégbírósági  vagy minisztériumi bejegyzés száma, dátuma:       

 

Számlavezető pénzintézet neve:       

 

Bankszámla száma:       

 

Adószám:  

Székhely: 

   irányítószám:       

 

   helység:       

 

   utca, házszám:       

 

   honlap címe:       

 

Postai cím (ha nem azonos a székhellyel) 

   irányítószám:       

 

   helység:       

 

   utca, házszám:       

 

   postafiók:       

 

Pályázó képviseletére jogosult személy neve:       

 

   beosztása:       

 

   telefon, mobiltelefon száma:       

 

   telefax száma:       

 

e-mail címe:       
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Amennyiben 2018-ban részesült önkormányzati pályázati támogatásban: 

a támogatott pályázati program neve/címe:       

 

az elnyert támogatás összege:       

 

amennyiben elszámolt a támogatással, akkor annak dátuma:       

 

A Pályázó szervezet bejegyzési címe, telephelye, működési helye azonos-e valamely párt, 

politikai tevékenységet folytató szervezet székhelyével, telephelyével?       

 

A Pályázó szervezet folytat-e politikai tevékenységet?       

 

 

Kelt: Budapest, 2019.       hó       

 

P.h 

                                                                          a pályázó cégszerű aláírása 

 

II. A pályázat összefoglalása  

      

1. A pályázat neve/címe: 

      

2. A pályázati támogatás tervezett felhasználási időszaka   

 

3. A pályázó által beszerezni kívánt eszköz, műszer megjelölése, leírása 

      

4. A beszerzéssel érintettek köre 

Kérjük, sorolja fel, hogy milyen célcsoportok számára szerezné be az eszközt/műszert! 

      

5. A pályázati program(ok) lényegi, rövid leírása. Hogyan csatlakozik a pályázati 

kiírásban megjelölt célokhoz? 

      

6. A pályázati program(ok) megvalósításához szükséges személyi feltételek felsorolása. 

Ezeket hogyan biztosítja a pályázó? 

 

7. A pályázat pénzügyi adatai 

 

JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT TÁMOGATÁS:………………………. Ft 

 

Kelt: Budapest, 2019.       hó       

 

P.h.       

 

       a pályázó cégszerű aláírása 
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Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság által kiírt 2019. évi pályázathoz 

Háziorvosok, Házi gyermekorvosok, Fogorvosok támogatásához 

KÖLTSÉGTERV 

 

A jelen pályázat megvalósításához szükséges teljes anyagi fedezet:_______________Ft 

- ebből a rendelkezésre álló saját forrás:____________________________________Ft 

- ebből a rendelkezésre álló egyéb források megnevezése az összegek megjelölésével: 

 

Forrás megnevezése 

Kizárólag a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló forrás jelölhető meg! Összeg (Ft) 

 

A pályázati program egyéb forrásból származó anyagi fedezete összesen:  

 

PÁLYÁZOTT ÖSSZEG:____________________________________________________Ft 

A pályázott összeg felhasználásának 

kezdete:______________________________________________ 

A pályázott összeg teljes felhasználásának tervezett 

határideje:________________________________ 

 

A pályázott összeg felhasználásának részletes költségterve: 

 

Kérjük, nevezze meg tételenként összesítve, hogy a pályázati program megvalósítása során 

mire fogja fordítani a támogatást! Összege (Ft): 

 

Összesen:  
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Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 

2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről, érintettségről 

 

 

Alulírott…….…………………………. (székhely: ……………………………, 

nyilvántartásba vételi okirat száma/cégjegyzékszám: …………………, a nyilvántartásba vevő 

szerv:………..…………………., adószám:…………………….., képviselője: 

…..……..………………..) képviseletében kijelentem, hogy a….……………………………..-

val szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség és a 8.§ (1) bekezdése szerinti 

érintettség nem áll fenn. 

 

Budapest, 2019. ………… 

       ……………………………………….. 

       a pályázó képviselőjének az aláírása 

 

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-

c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 

szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 

szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, 

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 

szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 

tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 

európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. 

 

8. § (1) Ha a pályázó 

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő, 

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 

amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 

szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti 

szervének tagja, 

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 

benyújtásával egyidejűleg. 
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(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 

döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 

körülménynek a honlapon történő közzétételét. 

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 

részesülhet. 

 

NYILATKOZAT 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  

szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról 

 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………… 

Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………. 

Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 

Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………. 

 

Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………………………………………. 

Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………….. 

Nyilvántartásba vételi okirat száma:   

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

(Knyt.) 

(Kérjük a pályázóra érvényes részt kitölteni és az ahhoz tartozó jelölőnégyzetbe x-et rakni!) 

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 

  fennáll az …pont alapján     

 

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 

 fennáll az …pont alapján     

 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:  

 

   

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

   

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét a jelen Nyilatkozat csatolmányaként mellékelt 

űrlapon kezdeményeztem. 

 

 

Budapest, 2019.    

 

 PH.  

       ........................................................ 

pályázó cégszerű aláírása 
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM 

 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló  

2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről 

 

Kizárólag érintettség esetén kérjük kitölteni! 

 

Gazdasági társaság esetén székhelye: ………………………………………………………… 

Cégjegyzékszáma: ……………………………………………………………………………. 

Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 

Képviselőjének neve: …………………………………………………………………………. 

Egyéb szervezet esetén székhelye: ……………………………………………………………. 

Képviselőjének neve: ………………………………………………………………………….. 

Nyilvántartásba vételi okirat száma:   

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:  

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 

CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként 

megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert (kérjük a pályázóra érvényes bekezdés betűjelét 

bekarikázni és a szükséges indoklást megtenni): 

a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél 

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök 

döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).  

Indoklás:  

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, 

székhelye): 

b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó 

esetén!) 

Indoklás:  

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): 

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési 

tanács tagja 

c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes 

személy pályázó esetén!) 

Indoklás:  

 Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy 

döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem 

minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.  

 Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.  

(A kívánt rész aláhúzandó!) 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban 

megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). 
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Indoklás: 

Az érintett tulajdonos az alábbi szervezetben megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye): 

 

   

 

Közjogi tisztségének megjelölése: 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi 

személy, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert  

 vezető tisztségviselője, 

 az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, 

 vagy egyesület ügyintézője, vagy képviseleti szervének tagja   

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó 

szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi 

tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója. 

Indokolás: 

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója: 

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (szervezet 

neve és székhelye): 

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):  

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett 

tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, 

alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, 

helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 

2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács 

tagja 

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): 

házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, örökbefogadó-, 

mostoha- és nevelőszülő, testvér 

 

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott 

támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az 

érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben 

megfelelnek. 

 

 

Dátum: ……………………………… 

 

 

 PH. 

 

 

........................................................ 

pályázó cégszerű aláírása 
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Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a rendezett 

munkaügyi kapcsolatokról 

 

 

 

Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma/cégjegyzékszáma: 

………………, 

 

a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..…..………………..) 

 

képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet/gazdasági 

társaság  

 

r e n d e z e t t 

 

munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. 

 

 

 

Budapest, 2019. ………………….. 

 

PH. 

 

 

       ……………………………………….. 

       a szervezet képviselőjének az aláírása 
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Nyilatkozat a köztartozásról 

 

 

 

Alulírott…….………………………….(nyilvántartásba vételi okirat száma/cégjegyzékszáma: 

………………, 

 

a nyilvántartásba vevő szerv:………..…………………., képviselője: …..…..………………..) 

 

képviseletében kijelentem, hogy a ………………………………….. szervezet az állammal, és  

 

Ferencváros Önkormányzatával szemben  

 

n e m   r e n d e l k e z i k 

 

lejárt tartozással. 

 

 

 

 

Budapest, 2019. ………………….. 

 

PH. 

 

 

       ……………………………………….. 

       a pályázó képviselőjének az aláírása 


