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Tárgy: javaslat a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat pénzügyi 
adminisztrációs és számlázási 
jogosultságának meghatározására az 
alapellátásban résztvevő vállalkozó 
orvosokat terhelő dologi és személyi 
költségek vonatkozásában 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
562/2009.(IV.16.) sz. határozatában döntött arról, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálatot 2010. január l-jével önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé 
alakítja át. 
A Képviselő-testület 921/2008.(V.22.) sz. határozatának megfelelően elkészítettük és 
az érintettekkel egyeztettük a vállalkozó orvosokkal kötendő új szerződés tervezetét, 
amelyet azonban a testület mindeddig nem vett napirendjére. 

A jelenlegi egészségügyi-ellátási szerződések alapján az orvosokat terhelő dologi és 
személyi költségek megfizetése az Önkormányzat Gazdasági és Pénzügyi Osztályának 
utólagos és tételes számlázása alapján, negyedévente történik. 

Tekintettel az Egészségügyi Szolgálat gazdasági önállóságára, az új szerződések 
elfogadásáig és megkötéséig szükséges a Szolgálatot felhatalmazni a vállalkozó 
orvosok szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos pénzügyi 
adminisztrációs és számlázási feladatok elvégzésére, melyről értesíteni kell az 
egészségügyi alapellátásban megbízottként résztvevő orvosokat is. 

Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, valamint a Jogi Bizottság tárgyalja, a 
bizottságok javaslatait elnökeik a Képviselő-testület ülésén ismertetik. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a 
határozati javaslatról! 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. 
január l-jétől önállóan működő és gazdálkodó Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
számára - ezen időponttól kezdődően - felhatalmazást ad az Önkormányzat 
közigazgatási területén egészségügyi alapellátásban egyéni vállalkozóként, vagy társas 
vállalkozás keretében résztvevő orvosok szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével 
kapcsolatos pénzügyi adminisztrációs és számlázási feladatok ellátására. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

Határidő: 
Felelős: 
Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

azonnal 
Kovács Róbert alpolgármester 
Dr. Neszteli István jegyző 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Dr.Molnár Andor Egészségügyi Szolgálat 
vezetője 

Budapest, 2010. február 22. 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
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