
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 
Emberi Erőforrás Bizottsága 
Előterjesztő neve: Egry Attila alpolgármester 

"  sz. napirend 

ELŐTERJESZTÉS 
az Emberi Erőforrás Bizottság  2019.  június 24-ei ülésére 

Tárgy: Javaslat háziorvosi eszközpályázat elbírálására 
Előterjesztő: Egry Attila alpolgármester 
Készítette: Pokomyi Viktória Humánszolgáltatási Ügyosztály 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Tisztelt Emberi Erőforrás Bizottság! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottsága  44/2019.  (IV.29.) 
számú határozatában foglaltak alapján a Józsefvárosi háziorvosi életpályamodell keretében „Háziorvosi 
eszközpályázat" kiírására került sor.  A  pályázati kiírás szerint, egyszeri egyösszegű vissza nem térítendő 
támogatás adható, a támogatás mértéke praxisonként maximum  350,0  e  Ft  összegben került meghatározásra. 
A  támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg  1.719  e  Ft. 

A  pályázat célja, hogy az Önkormányzat a kerület háziorvosi és házi gyermekorvosi egészségügyi 
alapellátását területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatók, egyéni vállalkozók részére az 
alapellátás színvonalának növelése érdekében a háziorvosi praxisok eszközellátottságának, illetve működési 
feltételeinek javítása céljából pályázati úton anyagi támogatást nyújtson eszközök beszerzésére. Támogatási 
feltétel, hogy az eszköz az Önkormányzat által a feladat ellátására biztosított rendelőhelyiségben kerüljön 
elhelyezésre, használatra. Az elszámolható költségek típusa: eszközbeszerzés (rendelői bútor/kiegészítő, 
orvosi eszköz, informatikai eszköz, szoftver).  A  pályázat keretében a  2019.  február  01.  napján kiírt 
háziorvosi eszközpályázaton részt nem vett háziorvosok nyújthattak be pályázati adatlapot. 

A  pályázati felhívásra  3  db pályázat érkezett, mindösszesen  1.050  e  Ft  összegű támogatási igénnyel.  A 
benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzése megtörtént, a pályázók és az eszközigények 
megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. 

A  háziorvosi pályázat keretében benyújtott pályázatok táblázatba foglalt összesítője tartalmazza a rendelő 
címét, a rendelési körzetet, a háziorvos nevét, a pályázó nevét és címét, a pályázat célját, valamint az 
igényelt támogatás összegét: 
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Rendelő 
címe 

Kör 
zet 

Háziorvos 
neve 

Pályázó neve, címe Pályázat célja 
Javasolt 

támogatás 

 

Kálvária 
tér 
18. 

12. 
Dr. 

Kapocska 
Zsuzsanna 

Dr. Kapocska 
Háziorvosi Betéti 

Társaság 
(1027 Budapest,  Fő 
u. 63-65. IV. em. 1.) 

• számítógép 2db 
• monitor 2db 
• egér 2db 
• billentyűzet 2db 

350.000,-

 

Ft 

2. 
Mikszáth 

tér  4. 
39. 

Dr.  Lazar 
Laszlo 

MONKINA 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

(2143  Kistarcsa, 
Kápolna  u. 44/a.) 

• számítógép 
350.000,- 

Ft 

3. 
Szigony  u. 

2/b. 
27. 

Dr. 
Gyurkovics 

István 

Dr. Gyurkovics 
István Háziorvosi 
Betéti Társaság 
(1083 Budapest, 

Szigony  u. 4. 
fszt.1.) 

• EKG+  papír 
• fonendoszkóp 
• pulzoxymeter 
• EKG  táska 
• vércukormérő 
• törlőadagoló 
• műanyag 

farkasfecskendő 
• laptop 

350.000,- 
Ft 

A  Képviselő-testület a  2019.  évi költségvetésében  1.719  e Ft-ot biztosított a kerületi lakosság 
egészségbiztonságának növelése érdekében a háziorvosok munkakörülményeinek javítása, az infrastruktúra 
fejlesztése érdekében kiírt háziorvosi pályázat keretében történő támogatásokra, melyből jelen előterjesztés 
szerinti javaslat elfogadása esetén  1.050  e  Ft  kerül felhasználásra a benyújtott támogatási kérelmek alapján. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  pályázati kiírásban foglaltak szerint a pályázatokról a kiíró legkésőbb június  30.  napjáig dönt. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, a benyújtott pályázatok elbírálása, a támogatási összegekről való döntés meghozatala. 

A  pályázat forrása a  2019.  évi költségvetésről szóló  36/2018.  (XII.  21.)  önkormányzati rendeletben 
meghatározott  1.719  e  Ft  összeg, amely  11107-02  címen biztosított. 

A  Bizottság döntését követően a polgármester a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

2019.  évi költségvetéséről szóló  36/2018.  (XII.  21.)  önkormányzati rendelet  22.  §  (1)  bekezdésének g) 

pontja alapján a  11107-02  címről a pályázathoz szükséges  1.719  e  Ft  fedezet  11105  címre történő 

átcsoportosításáról gondoskodik. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (XI.06.) 

önkormányzati rendelet  7.  melléklet  2.1.10.  pontja alapján az Emberi Erőforrás Bizottság dönt az emberi 

elerrás tárgyú — nem kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozó önkormányzati feladat ellátást 
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szolgáló pályázatok kiírásáról és a pályázatok elbírálásáról, a pályázati összegek pályázók közötti 
meghatározásáról. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

/2019.  (VI.24.) számú Emberi Erőforrás bizottsági határozat: 

Az Emberi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy 

1.  a  2019.  május  02.  napján kiírt háziorvosi pályázat keretében az alábbiak szerint támogatja az 
egészségügyi alapellátást területi ellátási kötelezettséggel végző egészségügyi szolgáltatókat, egyéni 
vállalkozókat a pályázati céljaik megvalósítása érdekében: 

 

Rendelő 
címe 

Kör 
zet 

Háziorvos 
neve Pályázó neve, címe Pályázat célja 
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s 

 

Kálvária 
tér 
18. 

12. 
Dr. 

Kapocska 
Zsuzsanna 

Dr. Kapocska 
Háziorvosi Betéti 

Társaság 
(1027 Budapest,  Fő  U. 

63-65. IV. em. 1.) 

• számítógép 2db 
• monitor 2db 
• egér 2db 
• billentyűzet 2db 

350.000,-
Ft 

2. 
Mikszáth 

tér  4. 39. 
Dr. Lázár 

MONKINA 
Kereskedelmi és 
szolgáltató Bt. 

(2143  Kistarcsa, 
Kápolna  u. 44/a.) 

László Ft 
• számítógép 

350.000,- 

3' 
Szigony 
u. 2/b. 27. 

Dr. 
Gyurkovics 

István 

Dr. Gyurkovics 
István Háziorvosi 
Betéti Társaság 
(1083 Budapest, 

Szigony  u. 4.  fszt.1.) 

• EKG 
• fonendoszkóp 
• pulzoxymeter 
• EKG  táska 
• vércukormérő 
• törlőadagoló 
• műanyag 

farkasfecskendő 
• laptop 

 350.000,- 
Ft 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  június  24. 

2.  felkért a polgármestert a határozat  1.  pontja szerinti támogatási szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  július  15. 



KÉSZÍTETTE: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

LEÍRTA: POKORNY! VIKTÓRIA HUMÁNKAPCSOLATI IRODA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM  IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE: 

ÁLJEGYZŐ 

71 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: JÓVÁHAGYTA: 

-5,-2/ 
DANADA-RIMÁN INA ZEN TAI OSZKÁR 

JEGYZŐ AZ  EMBERI ERŐFORRÁS BIZOTTSÁG ELNÖKE 

A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 

Budapest, 2019.  június  18. 
/4: 

471  

Egry Attila 
alpolgármester 
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