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Ügyiratszám: Kp/ 4859-9/2018/XII.
Tisztelt Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) sz. önkormányzati
rendeletében a 3301.”Egészségügyi prevenció” költségvetési előirányzatán 11.000.000 Ft-ot
hagyott jóvá, mely előirányzat felhasználásáról az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság
ESZSB. 29/2018. (III. 07.) sz. és ESZSB. 82/2018. (V.23.) határozataiban döntött az alábbiak
szerint:
sorszám

Támogatandó célok,
programok

1.

Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok

2.
3.
4.

Orvosi dokumentációs rendszer beszerzésének támogatása
Nyitott Egészségnap
Közfinanszírozott egészségügyi alapellátást biztosító IX.
kerületi felnőtt, gyermek háziorvosok, felnőtt fogorvosok
eszköz, műszer beszerzésének támogatása
Háziorvosi rendelő költöztetési költsége
Rehabilitációs úszás
Családi Sport- és Egészségnap
„Zöld Pont” környezetvédelmi vetélkedő
Tartalék
Összesen:

5.
6.
7.
8.
9.

Keretösszeg a
program
megvalósítására
(bruttó)
1.400.000,- Ft
800.000,- Ft
700.000,- Ft
2.500.000,- Ft

500.000,- Ft
1.450.000,- Ft
2.300.000,- Ft
300.000,- Ft
1.050.000,- Ft
11.000.000,- Ft

A fenti prevenciós szűrővizsgálatok és rendezvények már megvalósultak (Családi Sport és
Egészségnap 2018. május 12.; a 1093 Budapest, Közraktár u. 24. háziorvosi rendelő
felújítása miatt szükséges költöztetés lezajlott; a lakossági térítésmentes egészségügyi
szűrővizsgálatok 2018. szeptember/október/november hónapokban megszervezésre kerültek;
a Nyitott Egészségnap 2018. október 13-án került megrendezésre; a „Zöld Pont”
környezetvédelmi vetélkedőt a Ferencvárosi Kerekerdő óvoda 2018. június 5-én rendezte
meg; a FESZ KN Kft a megítélt támogatás alapján beszerezte az orvosi dokumentációs
rendszert az endoszkópos vizsgálatok fejlesztése érdekében; az egészségügyi alapellátást
biztosító háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok az elnyert pályázati támogatás
alapján folyamatosan szerzik be és már működtetik a különböző medikai eszközöket,
műszereket/ illetve végrehajtásuk jelenleg is folyamatos; rehabilitációs úszás biztosítása a
kerületi fogyatékkal élők részére a Lobogó utcai tanuszodában, szakképzett úszásoktatóval,
segítő személyzettel).
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Jelen előterjesztéssel az 1.050.000 Ft tartalék összeg felhasználására az alábbi javaslatot
teszem.
A 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi rendelő 6 fogorvosa Belső és Középső
Ferencváros közel 24.000 fős felnőtt lakossága részére nyújt fogorvosi ellátást, magas
szakmai színvonalon. A fogorvosok kérelmet nyújtottak be a kerületi lakosok részére nyújtott
fogászati alapellátás színvonalának további emelése érdekében, röntgendigitalizáló
berendezés megvásárlásának és telepítésének támogatására. Ez az új digitális rendszer
jelentősen csökkenti a betegek sugárterhelését. Az előzetesen kért árajánlat alapján a Kavo
Scan Exam One vezeték nélküli fogászati röntgendigitalizáló berendezés ára bruttó 1.590.000
Ft, melyhez 1.000.000 Ft támogatást kérnek. A berendezés vételárához a 6 fogorvos egyenlő
arányú önrészt vállal. A berendezés beszerzéséhez szükséges támogatás nyújtásához
támogatási szerződés megkötése szükséges, melyet a rendelőben ellátást nyújtó Ferenc D. Kft.
egészségügyi szolgáltatóval (képviseli és az ellátást nyújtó orvos: Dr. Nyáry Zsolt) kötnénk
meg, viszont természetesen a 6 fogorvos egyetemlegesen használná és üzemeltetné a
készüléket.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és döntésük meghozatalát.

Budapest, 2018. november 15.

Tisztelettel:

Zombory Miklós s. k.
alpolgármester
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Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és
Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.
(II.20.) önkormányzati rendeletében szereplő 3301. számú előirányzat felhasználására hozott
ESZSB. 82/2018. (V.23.) számú határozattal módosított ESZSB. 29/2018. (III.07.) sz.
határozatban szereplő tartalék keret terhére a 1093 Budapest, Pipa u. 4. sz. alatti fogorvosi
rendelőben, Kavo Scan Exam One vezeték nélküli fogászati röntgendigitalizáló berendezés
beszerzési és telepítési költségeinek támogatására, a FERENC D. Kft. (székhely: 1094
Budapest, Liliom u. 17. V/3., cégjegyzék szám: 01-09-881582, adószám: 13953324-2-43,
képviseli: Dr. Nyáry Zsolt András) egészségügyi szolgáltató részére ………….. Ft
támogatást nyújt, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés
megkötéséről.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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