
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

          Iktató szám: Sz-125/2021. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság  

2021. november 10-i rendes ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat a 3301. „Egészségügyi prevenció” előirányzat 

felhasználására 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 
 

Készítette:    Hajdu Erika, Humánszolgáltatási Iroda 

     
 
Előzetesen tárgyalja:   - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István 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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Tisztelt Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság!  

 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről 

szóló 12/2021. (III.8.) számú önkormányzati rendeletében a 3301. ”Egészségügyi prevenció” 

költségvetési előirányzatán 8.000.000,- Ft került jóváhagyásra. Tárgyi előirányzat 

felhasználását a 232/2021. (IV.16.) sz. önkormányzati határozat 2. pontja hagyta jóvá, mely 

módosításra került az ESzSICB. 62/2021. (IX.30.) sz. határozattal az alábbiak szerint: 

 

   

„3301.” számú „Egészségügyi Prevenció” megnevezésű költségvetési előirányzat  

2021. évi felosztása 

Felhasználás módja 
Felhasználásra elkülönített összeg  

(Ft) 

Alapellátási pályázat 2021. 4 210 930 Ft 

Szűrővizsgálatok 2 000 000 Ft 

„Nyitott Nap” lakossági 

szűrővizsgálat 
1 000 000 Ft 

Tartalék 789 070 Ft 

Összesen: 8 000 000 Ft 

 

A fenti felsorolásban szereplő feladatok közül a 2021. alapellátási pályázat meghirdetésre és 

bírálatra került az ESzSICB. 24/2021. (VII.22.) sz. határozatával. A „Szűrővizsgálatok” 

program végrehajtása érdekében, a ferencvárosi lakosok részére térítésmentesen, 2021. 

november 01. és 2021. november 30. között bőrgyógyászati, urológiai, szív-és érrendszeri, 

szemészeti, mozgásszervi, nőgyógyászati, gasztroenterológiai és stomatoonkológiai lakossági, 

térítésmentes, egészségügyi szűrővizsgálatok lefolytatásra kerülnek a FESZ KN Kft-vel 

2.000.000 Ft összegben. A „Nyitott Nap” lakossági egészségügyi szűrővizsgálat 2021. 

december 11-én kerül megrendezésre a FESZ KN Kft. által, 1.000.000. Ft összegben. 

 

A tartalék összege így 789.070 Ft-ban került elkülönítésre, mely felhasználására az alábbi 

javaslatot teszem. 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk a 1097 Budapest, Drégely u. 19. sz. alatti orvosi rendelőben, a 7. sz. 

háziorvosi körzet működtetése érdekében, feladat-ellátási szerződést kötött a DR-PETER 

MEDICAL CARE Kft. egészségügyi szolgáltatóval, képviselője dr. Nagy Péter Gyula, és 
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egyben ellátást személyesen nyújtó orvos, 2021. november 01-től 2026. október 31-ig szóló 

időtartamra.  

 

A DR-PETER MEDICAL CARE Kft. egészségügyi szolgáltató képviselőjeként és ellátást 

nyújtó orvosként, dr. Nagy Péter Gyula 2021. október 28-án kérelmet nyújtott be, melyben 

Önkormányzatunk vissza nem térítendő pénzügyi támogatását kéri a tárgyi praxis indításához 

szükséges tárgyi eszközök – EKG készülék, defibrillátor, számítógép, nyomtató, szoftverek, 

licencek- költségeihez, összesen 2.000.000 Ft összegben. 

 

A fenti kérelem teljesítésére a 3301. „Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzat 

789.070 Ft összegű tartaléka nyújthat fedezetet. 

 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntés meghozatalát. 

 

Budapest, 2021. november 3. 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 Baranyi Krisztina 

 polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, 

Sport, Ifjúsági és Civil Bizottsága úgy dönt, hogy a 2021. évi 3301. „Egészségügyi prevenció” 

költségvetési előirányzat 789.070 Ft összegű tartalék terhére 750.000,- Ft összegű, 2021. 

december 01.-2022. március 31. közötti időszakban felhasználható egyedi támogatást nyújt 

EKG készülék, defibrillátor, számítógép, nyomtató, szoftverek, licencek beszerzési 

költségeire, a 1097 Budapest, Drégely  u. 19. sz. alatti orvosi rendelőben, a 7. sz. háziorvosi 

körzetet működtető DR-PETER MEDICAL CARE Kft. egészségügyi szolgáltató részére és 

felkéri a polgármestert a szerződés aláírására 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 


