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M Ó D O S Í T Ó  I N D Í T V Á N Y 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. március 14-ei 10 órakor tartandó rendkívüli, nyílt ülésének 

a „Javaslat háziorvosi szolgáltatók pályázatával összefüggésben” tárgyú 

5. napirendi pontjához 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ 2023. március 8. napján tájékoztatást 

küldött a Hivatal részére a háziorvosi szolgáltatók közüzemi díjainak aktuális változásairól.  

A megküldött tájékoztatás áttekintése után megállapításra került, hogy nem csupán a felnőtt 

háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgáltatók esetében emelkedtek meg jelentősen a költségek, 

hanem a fogorvosi szolgáltatók tekintetében is. Az adatok szerint esetükben 534%-al nőtt a 

helyiséghasználati díj, amely költség a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálattal kötött szerződés 

alapján kerül továbbszámlázásra a szolgáltatók részére. 

Fentiek alapján a felnőtt fogorvosi szolgáltatók esetében az elnyerhető támogatás felső 

határánál praxisonként az előterjesztésben javasolt 120 000 Ft helyett 400 000 Ft összegre teszek 

javaslatot. A kerületünkben működő 12 felnőtt fogorvosi praxis tekintetében fedezetként 4 800 000 

Ft keretösszeget szükséges biztosítani a költségvetésben. 

Az eredeti előterjesztésben szerepelt, hogy a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi 

szolgáltatók esetében javasolt elnyerhető támogatás felső határa praxisonként 400 000 Ft, amelyre 

tekintettel a 42 praxis esetében fedezetként összesen 16 800 000 Ft keretösszeget szükséges 

biztosítani a költségvetésben. 

 

A háziorvosi pályázatra szánt keretösszeg összesítése:   

 

Háziorvosi szolgáltató 

típusa 

Pályázat 

benyújtására 

jogosult praxisok 

száma 

Támogatás 

felső határa 

Maximális 

keretösszeg 

Felnőtt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi szolgáltatók 
42 400 000  Ft 16 800 000  Ft 

Felnőtt fogorvosi szolgáltatók 12 400 000 Ft 4 800 000 Ft 

Összes keretösszeg: 21 600 000 Ft 

 

A Tisztelt Képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) 

rendeletében 6 000 000 Ft-ot különített el a háziorvosi szolgáltatók 2023. évi pályázati keretből 

történő támogatására. Javaslom a keretösszeg 15 600 000 Ft-al történő megemelését a 

„Veszélyhelyzet tartalék kerete” címsor terhére és ezáltal összesen 21 600 000 Ft keretösszeg 

biztosítását. 
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Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosító indítvány megtárgyalására és 

az eredeti előterjesztés határozati javaslata helyett jelen módosító indítványban szereplő határozati 

javaslatról dönteni szíveskedjenek. 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2023. (III.14.) határozata a 2023. évi háziorvosi szolgáltatók pályázatával összefüggésben  

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy: 

 

A háziorvosi szolgáltatók 2023. évi pályázatának keretében nyújtott támogatás 

többletfedezetének biztosítására az Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 

3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet „7201 Központilag kezelt ágazati feladatok” 

„Veszélyhelyzet tartalék kerete” címsorát 15 600 000 forinttal csökkenti, és ezzel 

egyidejűleg a „7302 címszám Központilag kezelt közművelődési és egészségügyi 

pályázatok és feladatok” „Egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak rezsitámogatása” sor 

előirányzatot 15 600 000 forinttal megemeli.  
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Budapest, 2023. március 10. 
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