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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/10050/2012/XII.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Önkormányzatunk 2011. évi költségvetési rendeletében a 3510. sz. költségvetési sor előirányzatán
7.600.000,-Ft-ot biztosított egészségügyi prevenciós célokra. A megjelölt összeg felosztásáról a
Bizottság a HÜB 113/2011.(IV.05.) számú határozatában döntött, mely az alábbiak szerint került
végrehajtásra.
1. A Magyar Vöröskereszt IX. Kerületi szervezetével kötött megállapodás alapján a szervezet által
nyújtott különböző lakossági felvilágosító, prevenciós programok, tevékenységek ellentételezéséül
800.000 Ft. támogatásban részesült önkormányzatunktól. A Magyar Vöröskereszt IX. Kerületi
szervezetének szakmai beszámolója már elfogadásra került a 2012. január 25. napján tartott ülésen.
2. Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház által végzett kötelező tüdőszűrő vizsgálatok
elvégzéséhez biztosítottuk az érintett 30 év feletti kerületi lakosok kiértesítésének költségét. Az
előirányzott összeg 3.479.760 Ft., melyből a az ESZSZK eddig kb. 60. 000 Ft-ról nyújtott be
számlát.
3. A fennmaradó összeg terhére az alábbi kerületi rendezvényeket szerveztük:

• Egészségnapi váltófutás, 2011. május 6.
A váltófutás a József Attila-lakótelepen került megrendezésre. A versenyen összesen 180 kerületi
gyermek vett részt (óvodások, általános és középiskolai tanulók). A verseny költsége: br. 109.200 Ft.
•

Családi Sport- és Egészségnap, 2011. május 28.
A rendezvény a Ferencvárosi Művelődési Központban, és a Molnár Ferenc Általános Iskola
uszodájában kerület megrendezésre, melyen kb. 2500 kerületi lakos vett részt. A programok közt
szerepelt sportegyesületek bemutatkozása (aerobic, karate), egészségügyi szűrővizsgálatok (BMI,
vérnyomás, diabetológia, rizikófaktorok szűrése, felvilágosítás,COPD), családi játékos
sportvetélkedők, ügyességi próbák, táncbemutató, musical előadás, agua-fitness kipróbálási lehetőség,
egészségvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, alapítványok bemutatkozása, termék bemutatók,
egészséges ételek kóstoltatása, stb. A rendezvény költsége br. 813.484 Ft.

•

Egészségnapi óvodás zöldnap az egészséges életmódra nevelés tükrében, 2011. május 31.
A Kerekerdő óvodában kb. 80 óvodás gyermek részére tartottunk játékos vetélkedőt és a
korosztálynak megfelelő felvilágosító előadásokat. A résztvevő óvodák gyümölcs ajándékcsomagot
kaptak. A rendezvény költsége: br. 243.994 Ft.
•

Kerületi rendezvényeken egészségügyi állapotfelmérés és szűrővizsgálatok, 2011.
szeptember 10-11, október 8-9.
A „Lakótelepi Vigasságok” rendezvényen és a „Ferenc napi búcsú”-n egészségügyi állapotfelmérést
és vizsgálatokat szerveztünk (vérnyomás, vércukor, koleszterin, testzsír mérések, COPD szűrés, BMI
index, stb.) a FESZ Kft. részvételével. A szűréseket a rendezvényeken kb. 300 fő vette igénybe. A
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szűrővizsgálatok költsége br. 187.420 Ft, a FESZ Kft. térítésmentesen biztosította a szűrések személyi
feltételeit.
•

Prevenciós nap a testi és lelki egészség jegyében az AIDS elleni küzdelem világnapja
alkalmából, 2011. december 1.
A Ferencvárosi Művelődési Központban a kerületi általános iskolák 8. évfolyam és az összes kerületi
középiskola (iskolánként 2 osztály) részére felvilágosító előadások és drámafoglalkozásokat
tartottunk, melyen kb. 350 tanuló vett részt. A rendezvény költsége br. 320.000 Ft.

• Iskolai és óvodai 2011. évi szájápolási program
Interaktív szájápolási program keretében az alsó tagozatos osztályokban és óvodás csoportokban, /66
óvodás csoport illetve általános iskolai osztály/ összesen 1546 gyermek részére előadás keretében
került bemutatásra a helyes fogápolás és a szájhigiéne fontossága. Az intézmények vezetői jelzik,
hogy az előadás jó hatással volt a gyermekekre, szívesen látnák a program folytatását. A program
költsége 990.000 Ft.
A rendezvényeinket nagy lakossági érdeklődés és részvétel jellemezte. A szakma és a lakosság
visszajelzései alapján elmondható, hogy a programjaink felkeltették a lakosság minden
korcsoportjának érdeklődését, elősegítették az egészséges életmód folytatását.

Budapest, 2012. február 08.

Tisztelettel:
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati jav aslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Humán Ügyek Bizottsága az
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében szereplő 3510. „Egészségügyi prevenció”
költségvetési előirányzatának felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: 2012. február 15.
Felelős: Illyés Miklós elnök.
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