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  Rendelet   

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.  



             
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. 

november 17-én tárgyalja a „Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 

2022. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” tárgyú, 245/2022. számú előterjesztést, 

melyhez az alábbi módosító indítványt tesszük. 

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat területén az egészségügyi alapellátást 

nyújtó orvosi rendelések 8 háziorvosi rendelőben, 3 házi gyermekorvosi rendelőben és 3 felnőtt 

fogorvosi rendelőben érhetők el. 

 

Mint Önök előtt is ismeretes a jelenlegi energiaárak jelentősen emelkedtek/emelkednek és a 

dráguló energia költségek az alapellátást nyújtó háziorvosainkat, házi gyermekorvosainkat és 

fogorvosainkat is jelentős mértékben érint. Az alapellátást nyújtó orvosok nemcsak orvosi 

ellátást nyújtnak, hanem egészségügyi szolgáltatóként működtetik az adott körzetet (azaz 

kifizetik az orvos, az ápoló és a takarító bérét, a járulékokat, valamint ők viselik az egyéb 

költségeket is pl.: villamos energia, víz, csatorna, gáz, távfűtés, telefon, internet stb. díjakat). 

Az orvosok biztosítják továbbá a gyógyító-megelőző ellátáshoz szükséges eszközöket 

(gyógyszer, vegyszer, veszélyes hulladék elszállítása, számítástechnikai eszközök, stb.) is. 

Ezen költségekre részben fedezetet nyújtott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott 

havi finanszírozásuk, de önkormányzatunk az ingyenes helyiséghasználaton és az évente 

kiírásra kerülő alapellátási pályázaton kívül egyéb módon nem támogatja az orvosi rendelők 

működését. 

 

A jelenlegi energiaárak emelkedése egyre nehezebb helyzetbe hozzák orvosainkat, mivel ezeket 

a díjakat nem a lakossági fogyasztókra megállapított kedvezményes díjon, hanem a közületi 

fogyasztókra érvényes díjszabás alapján számlázzák ki részükre. 

 



             
A helyzetük támogatása, a folyamatos és zavartalan kerületi betegellátás biztosítása érdekében 

az alábbi megoldásokat javasoljuk: 

I. 

 

A kerületben távfűtéses orvosi rendelőink a József Attila-lakótelepen találhatók az alábbiak 

szerint: 

háziorvosi rendelők: 

- 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. (itt gyermekfogászat és kihelyezett szakorvosi rendelő 

is működik) 

- 1098 Budapest, Dési H. u. 20.  

házi gyermekorvosi rendelő, védőnői tanácsadó és gyermekfogászat: 

- 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatt 

fogorvosi rendelő:  

- 1098 Budapest, Toronyház u. 3.  

 

A fenti rendelők távhő költségeinek csökkentése érdekében javasolt a rendelők korszerűsítését 

azzal, hogy az energiatakarékosságot segítsük elő költségosztók felszerelésével a fűtőtesteken 

amivel a felhasznált távhő mennyisége szabályozható és mérhető. Ennek a korszerűsítésnek 

köszönhetően csak az igazoltan felhasznált távhő mennyiség után válik szükségessé a fizetés, 

így ezeknek a rendelőknek a költségeik csökkenthetők, hiszen a hétvégékre, ünnepnapokra és 

egyéb „üres” időkre a fűtés szabályozhatóvá válhat. 

 

II. 

 

A bevezetőben is utaltunk már arra, hogy az emelkedő energiaárak egységesen érintik a 

kerületünk valamennyi alapellátást nyújtó orvosát, egészségügyi szolgáltatóját ez összesen 53 

orvos, amiből 30 háziorvos, 10 házi gyermekorvos, 13 fogorvos. 

 

Az orvosok terheinek csökkentése és a betegellátás színvonalának megőrzése érdekében 

javasoljuk, hogy a ferencvárosi alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók 

részére, a közüzemi költségeik viselése kapcsán körzetenként, havonta 50.000 Ft összegben 

nyújtsunk támogatást 2022. december 1. – 2023. március 31. közötti időszakra. 



             
 

Ez a támogatási összeg 4 hónapra, 53 körzet esetében havi 2.650.000 Ft összeget jelent, ami 4 

hónapra 10.600.000 Ft összesen. Amennyiben támogatandónak tartják javaslatunkat abban az 

esetben, a téli időszakban 200.000 Ft támogatást tudunk nyújtani orvosaink részére. 

 

Ezért a fenti célok megvalósítása érdekében javasoljuk, hogy az önkormányzat 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 6137. „Felújításokkal 

kapcsolatos várható többletkiadás” költségvetési előirányzat terhére kerüljön átcsoportosításra 

az I. pont esetében 10.000.000 Ft az „Orvosi rendelők fűtéskorszerűsítése” megnevezésű, 4329. 

sorszámú új költségvetési sorra, továbbá  a II. pont esetében  10.600.000 Ft az „Orvosi rendelők 

energia költségeinek támogatása” megnevezésű, 3944. sorszámú új költségvetési sorra. 

 

Fenti módosító indítvány elfogadása esetén az alábbi határozati javaslatok elfogadását kérem a 

tisztelt Képviselő-testület részéről: 

 

I. Határozati javaslat 

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

hogy a 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. és a 1098 Budapest, Dési Huber. u. 20. szám alatti 

háziorvosi rendelők, a 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. sz. alatti házi gyermekorvosi rendelő, 

védőnői tanácsadó és gyermekfogászat, valamint a 1098 Budapest, Toronyház u. 3. sz. alatti 

fogorvosi rendelő korszerűsítését kezdeményezi költségosztók fűtőtesteken történő 

felszerelésével, melynek költségeire 10.000.000 Ft-ot biztosít a 4329. sorszámú, „Orvosi 

rendelők fűtéskorszerűsítése” megnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri a polgármestert, 

hogy ennek végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

 

 

 



             
 

II. Határozati javaslat 

 

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

hogy a ferencvárosi alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók részére a 

közüzemi költségeik támogatása céljára körzetenként havonta 50.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a 2022. december 1. – 2023. március 31. közötti időszakra, melynek költségeire 

10.600.000 Ft-ot biztosít a 3944. sorszámú, „Orvosi rendelők energia költségeinek támogatása” 

megnevezésű költségvetési sor terhére, és felkéri a polgármestert, hogy ennek végrehajtása 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

 

Budapest, 2022. november 14. 

 

 

        Torzsa Sándor s.k.     Jancsó Andrea s.k. 

önkormányzati képviselő       önkormányzati képviselő 

 

 


