Iktató szám: 182/3/2011.
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2011. augusztus 26-i ülésére

Tárgy: Javaslat a IX. Lónyay u. 19., Lónyay u. 46. és a Közraktár u. 24. sz. alatti háziorvosi rendelők
felújításának szerepeltetésére az Önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletének 4. sz. mellékletében.

Előterjesztő:

Formanek Gyula alpolgármester

Készítette:

Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda

Előzetesen tárgyalja:
Humán Ügyek Bizottsága, 2011. augusztus 23.
Gazdasági Bizottság, 2011. augusztus 23.
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, 2011. augusztus 23.

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Horváth Péter s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez minősített többség szükséges.
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen
Az előterjesztés rövid tartalma:
Javaslat a IX. Lónyay u. 19. sz. alatti és a IX. Közraktár u. 24. sz. alatti felnőtt és a IX. Lónyay u. 46. sz. alatti
gyermek háziorvosi rendelők felújítására, mely felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges módosítani az
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet 4. sz. mellékletét.
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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET
FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 217-1662, Fax.: 216-1318,e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Ez év márciusában a Humán Ügyek Bizottsága a felnőtt és gyermek háziorvosi rendelőkben
helyszíni megbeszélést folytatott le a háziorvosokkal, mely során a rendelők műszaki állapota
is megtekintésre került. A megbeszéléseken Dr. Kovács Aranka, Budapest Főváros
Kormányhivatal Népegészségügyi Intézet VIII.-IX. ker. Intézetének tiszti főorvosa is részt
vett.
A felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők műszaki állapotával kapcsolatban több rendelőnél is
szükséges a felújítási munkálatok elvégzése, viszont sürgős felújítást igényelnek a BelsőFerencvárosban található felnőtt háziorvosi rendelők: IX. Közraktár u. 24., IX. Lónyay u. 19.,
valamint a Lónyay u. 46. sz. alatti gyermek háziorvosi rendelő.
A fent említett háziorvosi rendelők műszaki állapotával kapcsolatosan összefoglaló
szakvéleményt adott Dr. Kovács Aranka tiszti főorvos asszony, melyben jelezte az általa
elvégzendőnek ítélt felújítási munkálatokat. Tiszti főorvos asszony szakvéleménye alapján a
Vagyonkezelési és Felújítási Iroda munkatársai felmérték a Belső-Ferencvárosi háziorvosi
rendelőket, s az alábbi költségbecslést adták meg:
1. IX. Közraktár u. 24. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő
- 11 db. ablakcsere (a régivel megegyező méretben újra gyártva, hőszigetelő üveggel,
„tok a tokban módszerrel elhelyezve),
- bejárati ajtópasszítás,
- szociális helyiségekben vonalhősugárzó elhelyezése fűtésként.
Becsült költség: br. 3.665.000 Ft.
2. IX. Lónyay u. 19. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelő
- alaprajzi építészeti-gépészeti átalakítás tervezése,
- utcai bejárati ajtó átalakítása mozgáskorlátozott bejutáshoz,
- fektetőben csempe burkolat csere,
- személyzeti WC áthelyezése,
- öltöző áthelyezése.
Becsült költség: br. 2.187.500 Ft.
3. IX. Lónyay u. 46. sz. alatti gyermek háziorvosi rendelő
- falazat festése,
- betegrendelés melegvíz ellátásának biztosításához gázkészülék javítása,
- betegváróban ablak távirányító elhelyezése,
- ablak csere,
- linóleum csere 25-30 m2 felületen.
Becsült költség: br. 850.000 Ft.
A fenti munkálatok elvégzéséhez szükséges összeg bruttó 6.702.500 Ft.
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A háziorvosok az Önkormányzattal kötött megállapodás értelmében saját bevételeik terhére
működtetik a háziorvosi szolgálatokat. Saját bevételeik legfőbb forrása az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított finanszírozás, mely összegből fedezik a
háziorvosi rendelő működtetéséhez szükséges személyi és dologi kiadásokat. A bevételeik
nagysága gyakorlatilag csak a működési kiadások teljesítésére elegendő. A fentiekben
megjelölt nagy volumenű felújítási költségeket önerőből nem képesek fedezni.
A IX. Lónyay u. 47. sz. alatti gyermek háziorvosi rendelőben 2 háziorvos biztosítja 1173
kerületi gyermek egészségügyi ellátását.
A IX. Közraktár u. 24. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőben dolgozó 4 háziorvos 4980 fő, a
IX. Lónyay u. 19. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelőben dolgozó 3 háziorvos 3989 fő,
összesen 8969 kerületi lakos részére nyújt egészségügyi ellátást.
Kerületünk polgárai, valamint a több évtizede itt dolgozó háziorvosok érdekében is kiemelten
fontosnak tartom, hogy az egészség megóvása érdekében végzett egészségügyi tevékenység
folytatásához Önkormányzatunk a szakmai előírásoknak megfelelő, kultúrált rendelőket
biztosítson.
A háziorvosi rendelők felújításához szükséges 6.702.500 Ft összeg fedezetéül az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében szereplő általános tartalékát jelölöm meg.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
Budapest, 2011. augusztus 16.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 2011.évi költségvetési rendelet módosítása során a IX. Lónyay u. 19. sz., a IX. Lónyay
u. 46. sz. és a IX. Közraktár u. 24. sz. alatti háziorvosi rendelők felújítási munkálatait a 4. sz.
mellékletben szerepelteti.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester.

