
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 111/9/2022. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. május 12-i ülésére 

 
Tárgy:  Módosító indítvány Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének módosítására 
 

Előterjesztő:    Torzsa Sándor elnök 
 

Készítette:     
 

Előzetesen tárgyalja:  Valamennyi Bizottság 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x 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 Képviselő-testület! 

 
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22) önkormányzati rendelet 

módosítására az alábbi javaslatot teszem. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Egészségügyi, Szociális, Sport, 

Ijúsági és Civil Bizottsága az ESzSICB. 46/2022. (III. 9.) számú határozattal úgy döntött, hogy 

a közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító ferencvárosi háziorvosok, házi 

gyermekorvosok és felnőtt fogorvosok eszköz-, és műszerbeszerzésének támogatására 

pályázatot (továbbiakban: alapellátási pályázat) ír ki. az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) számú hatályos költségvetési rendelet „3301” számú 

előirányzatán elkülönített 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint keretösszegben, egyszeri 

pályáztatás útján. 

 

A 10 db. beérkezett pályázatok alapján a pályázók összesen 10.093.271 Ft összegben igényeltek 

támogatást. 

 

Az érvényes pályázók közül a pályázati kiírásnak megfelelően az elbírálás során előnyt élveztek 

azon pályázatok, melyek az egészségügyi alapellátás gyógyító-megelőző tevékenységét segítik 

elő. 

 

Az alapellátási pályázatra pályázatot nyújtottak be a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti 

rendelőben a közfinanszírozott fogorvosi alapellátást nyújtó fogorvosok, -főpályázóként a 

Dentiscalpium Kft.- és egyben az általuk ellátott fogorvosi körzetek működtetői, azaz dr. 

Rajcsányi Barbara Andrea (4. fogorvosi körzet KIL Bt), dr. Darvas Sándor (2. fogorvosi körzet 

Dentiscalpium Kft.), dr. Gyúró Zoltán (1. fogorvosi körzet A-Z Dental Kft.), dr. Nyáry Zsolt 

András (3. fogorvosi körzet Ferenc D. Kft.), dr. Kelemen Péter (5. fogorvosi körzet Bolvárydent 

Bt.) Carestream Dental CS 8100 2D+ panoráma röntgen-készülék beszerzési költségeinek 

támogatására.  

 

A korszerű digitális, csökkentett sugárterheléssel járó, egy felvétellel a teljes fogazati státuszról 

kapott röntgenkép segítségével biztosabb, gyorsabb diagnózist és ez alapján felállított kezelési 

tervet tudnának adni betegeiknek. A panoráma röntgen készülék beszerzéséhez szükséges teljes 

összeg bruttó 5.900.000 Ft, saját forrásként 1.400.000 Ft-ot jelöltek meg, pályázatukban 

4.500.000 Ft pályázati támogatást kértek. A pályázók ellátásában és működtetésében lévő 

fogorvosi körzetekhez tartozó lakosságszám: 17.370 fő. 

 

A pályázatuk támogatása teljes mértékben indokolt szakmai szempontok alapján, valamint 

jelentős önerőt biztosítanak a megvalósításhoz. A 2022. évi alapellátási pályázat teljes 

keretösszege 5.000.000 Ft, melyből a többi benyújtott pályázatra is támogatást nyújtottunk, 

összesen 2.625.427 Ft. összegben.  

 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében 

nyújtson támogatást, 4.500.000 Ft összegben, a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi 

rendelőben, Carestream Dental CS 8100 2D+ panoráma röntgen-készülék beszerzési 

költségeinek támogatására, a Dentiscalpium Kft. részére. 
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Ezért a következő költségvetés módosításra teszek javaslatot: 

 

Az új 3942 számú „Pipa u. fogorvosok panoráma röntgenbeszerzési költségeinek 

támogatására” költségvetési sorra 4,5 millió forint átcsoportosítása a 3301 számú költségvetési 

sor (2.374.573 forint erejéig) és a 6137 számú költségvetési sor (2 125 427 millió forint erejéig) 

terhére. 

 

 

 

Budapest, 2022. május 23. 

 

            Torzsa Sándor s.k. 

                  elnök 

 

Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy  

 

1.)  hogy az Önkormányzat XXXXX előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – 

……./2022. (…..) önkormányzati rendeletet a …/2022. számú módosító indítványban 

foglalt módosításokkal rendeletként elfogadja. 

Határidő: 15 nap 

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző 

 

 

2.)  a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi rendelőben Carestream Dental CS 8100 

2D+ panoráma röntgen-készülék beszerzési költségeinek támogatására, a 

Dentiscalpium Kft. részére 4.500.000 Ft összegben támogatást nyújt. 

 

 

3.) felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés jelen határozat 2.) pontjának 

megfelelő megkötésére. 

 

Határidő: 2022. június 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 


