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T isztelt  Képviselő-testület! 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága 
pályázatot hirdetett a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő Testületének 
a 2007. évi költségvetésről szóló 9/2007.(II.27) Kt. sz. rendelete, valamint a Képviselő-testület 
2007. június 26-i ülésén kapott felhatalmazás alapján az önkormányzattal területi felnőtt 
lakosság ellátására szerződött, az alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként 
működő, háziorvosi praxisok eszközellátottságának fejlesztésére. 
 

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésről szóló rendelete alapján rendelkezésre álló  
 

keretösszeg: 3.539.000.- Ft. 
 
 
A Bizottság pályázati felhívására négy háziorvosi rendelőből érkezett öt pályázat (részletezve 
az 1. sz. mellékletben): 
 

Királymajor háziorvosi rendelő    két pályázat 
Szent István út 234. sz. alatti háziorvosi rendelő egy pályázat 
Táncsics Mihály u. 4. sz. alatti háziorvosi rendelő  egy pályázat 
Vénusz u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelő   egy pályázat 

 
 
Az egy rendelőben működő háziorvosok által közösen benyújtott pályázatok tartalma 
megfelel a kiírásnak, jellemzően eszközfejlesztésre (számítástechnikai fejlesztés, illetve a 
sürgősségi-életmentő beavatkozást biztosító újraélesztő berendezés, félautomata 
defiblirátor, beszerzése és közös üzemeltetése) irányulnak, és mindegyik megfelel a pályázati 
kiírás kedvezményezett céljainak: 
 

1. „Az egy rendelőben működő összes háziorvos által közösen benyújtott pályázatok,  
2. A háziorvosok által végezhető azon vizsgálatok eszközigénye, amelyek bővítik a 

térítésmentesen nyújtható szolgáltatások körét,  
3. Azon számítástechnikai eszközfejlesztések, amelyek a helyettesítések esetére 

biztosítják a helyettesített praxis betegdokumentációjába való betekintést és ezáltal 
teljes körűvé tudják tenni a helyettesítő orvos munkafeltételeit.”  

 
 
A Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményvezetése a kiírásnak megfelelő, szakmailag 
indokolt és támogatható célként ítéli meg a benyújtott pályázatokat. 
 
 
Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a pályázatok többsége teljes egészében 
megfelel a kiírásban rögzített követelményeknek. A Vénusz u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelő 
orvosai korábban – már a kiírás megjelenése előtt is kezdeményezték együttes közös 
nyilatkozattal a pályázatukban megfogalmazott célt, a sürgősségi szoba felszerelését. A 
beadott pályázatukban az aláírások nem teljes körűek, de a hiány pótlására kötelezettséget 
vállaltak. Az előterjesztés készítésekor még volt egy háziorvos, akinél 30 napot meghaladó 
tartozást tartott nyilván a Csepeli Egészségügyi Szolgálat. 
 
 
Tájékoztatjuk továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a Királymajor Háziorvosi rendelőben 
működő háziorvosi praxisok részére a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2002-ben 9 db 
számítógép konfigurációt szerzett be és adott át használatra, amelyeket az intézmény 2005. 
január 3-án térítésmentesen átadott a vállalkozások tulajdonába. 



 
A T. Képviselő-testület figyelmébe ajánljuk, hogy a pályázatokban szereplő 
eszközbeszerzések - Királymajor Háziorvosi rendelő II. sz. pályázatával számolva – összesített 
bruttó ára 4.531.760.- Ft. Ez az összeg 992.760.- Ft-tal, a - Királymajor Háziorvosi rendelő I. sz. 
pályázatával számolva – pedig az összesített bruttó ár 5.164.880.- Ft, amely összeg 
1.625.880.- Ft-tal több, mint a költségvetési rendeletben előirányzott forrás. 
 
 
 
 
Budapest 2007. november 6. 
 
 

Horváth Gyula 
alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az önkormányzattal területi felnőtt lakosság ellátásra szerződött, az 
alapellátásban egyéni-, vagy társas vállalkozóként működő, háziorvosi praxisok 
eszközellátottságának fejlesztésére kiírt pályázat Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság 
által beterjesztett értékelését.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálat közreműködésével 
szereztesse be a pályázatokban szereplő eszközöket.  
 
Határidő:  elfogadásra:     azonnal 
   végrehajtásra:    2007. december 31. 

Felelős:  Tóth Mihály 
   polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató 
szavazata szükséges. 
 



1. sz. melléklet 
ÖSSZEFOGLALÓ A HÁZIORVOSI PÁLYÁZATOKRÓL 

      

Pályázó neve Pályázott összeg Rövid leírás Intézményi vélemény Megjegyzés  

Királymajor Háziorvosi rendelő II. 
pályázat 

657 120 Ft
4 db komplett munkaállomás hálózatos 
működésben,meglévő szerver, egységes szoftver 
használatával  

Támogatható. A  már kialakított hálózat 
munkaállomásainak részbeni korszerűsítése 

Kiírásnak megfelelő pályázat 

 

Királymajor Háziorvosi rendelő I. 
pályázat 

1 290 240 Ft
1 db server gép és 8 db komplett munkaállomás 
hálózatos működésben, egységes, meglévő szoftver 
használatával  

A II. pályázat kielégíti a követelményeket, a 
rendelő orvosai korábban kaptak 
konfigurációkat 

Kiírásnak megfelelő pályázat   

Szent István u. 234 Háziorvosi 
rendelő 

559 000 Ft

Félautomata defiblirátor beszerzése, közös 
működtetése. Egy praxis áttérése a közös, 
hálózatban működtetett szoftverre, ADSL egyszeri 
belépési díj. 

Támogatható. Javul a betegellátás 
biztonsága. Teljes körű hálózat, 
egyszerűsödik a helyettesítés, fejlődik a 
szolgáltatás színvonala 

Kiírásnak megfelelő pályázat   

Táncsics Mihály utcai Háziorvosi 
rendelő 

1 668 720 Ft
1 db server gép és 6 db komplett munkaállomás 
hálózatos működésben, egységes, meglévő szoftver 
használatával  

Támogatható. Egyszerűsödik a helyettesítés, 
fejlődik a szolgáltatás színvonala 

Kiírásnak megfelelő pályázat   

Vénusz utcai     Háziorvosi rendelő 1 646 920 Ft
A rendelőben kialakított sürgősségi ellátó helyiség 
teljes körű felszerelése, berendezése, félautomata 
defiblirátor beszerzése, közös működtetése. 

Támogatható. Javul a betegellátás 
biztonsága, a megfelelő ellátás biztosítása 
mellett a rendelés is folyamatos lehet.  

Hiányos, de igazolási kérelemmel 
ellátott a pályázat aláírása, de 
korábban már volt teljes körű közös 
kezdeményezés, amely csatolva 
van. Egy háziorvosnak van 
tartozása.  

  

4 531 760 Ft Királymajor rendelő II. pályázati összeggel     

Összesen igényelt összeg  

5 164 880 Ft Királymajor rendelő I. pályázati összeggel 

A pályázati felhívásban a költségvetési 
rendelet szerinti összeg: 3.539.000.- Ft 

szerepel      
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