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Budapest, 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010.(11.15.) számú önkormányzati rendeletben elfogadta a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat 2010. évi tervszámait. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a 2010. évi költségvetését a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően a dologi kiadások vonatkozásában a Pénzügyi Főosztály 
által megadott tervező tábla alapján tervezte. Az év folyamán sajnálatos módon több 
közalkalmazott háziorvosi praxis orvosa, asszisztense jelentette be, hogy rövid időn 
belül (1-2 év) nyugdíjba szeretnének menni, ezért a praxisukra utalt kártyapénzekből 
eddig dologi kiadásokra fordított összeget inkább bérként szeretnék felvenni a 
magasabb nyugdíj érdekében. Más praxisokban is egyre többen kérik, hogy a 
megmaradt dologi költségsorról bérre fordítsunk inkább többet. 

A júniusi testületi ülésen elhangzottaknak megfelelően az alábbiakban tételesen 
csatolom a számításokat: 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 

2010. év január -május időszak Ft 
praxis OEP 

finanszírozás 
Bér Járulék Dologi össz.kiadás Maradvány 

2766 4177679 2214983 572622 457708 3245313 932366 
2767 4668380 2461562 642155 615927 3719644 948736 
2769 4049062 2271317 602839 319852 3194008 855054 
2770 3833562 2274284 604546 191272 3070102 763460 
2771 4438762 2194617 581529 604016 3380162 1058600 
2772 3994312 2136173 565229 266825 2968227 1026085 
2786 4422660 1842117 471333 792305 3105755 1316905 
2788 3930844 1826690 457336 324709 2608735 1322109 
2795 4138198 2156278 516872 422405 3095555 1042643 
3021 3943036 2225692 581322 709209 3516223 426813 
6298 4837263 2119463 566105 263715 2949283 1887980 
6301 3854067 2412497 631711 94545 3138753 715314 
6308 3853212 2088580 538986 217472 2845038 1008174 
6392 3874111 2056323 616287 253906 2926516 947595 

58015148 Ft 30280576 7948872 5533866 43763314 Ft 14251834 Ft 



Maradvány felosztása Személyi juttatások 11220000 
háziorvosi Ellátás Személyi juttatások járulékai 3030000 

összesen 14250000 Ft 

Fentieket kiegészítem azzal, hogy az egészségügy általános válsága elérte a 
kőbányai alapellátást is. Két felnőtt háziorvosi praxisunk tartósan betöltetlen, 
helyettesítéssel látjuk el, hirdetéseinkre nemhogy fiatal Kollégák nem, de senki 
sem jelentkezik. Asszisztenseinknél három tartós betegállomány miatt 
létszámhiány van, helyettesítéssel próbáljuk biztosítani az ellátást. 
Közalkalmazotti bérért lassan senki sem jön az egészségügybe dolgozni. Ha 
nem tudunk többlet forrásokat biztosítani - mint most, költségvetés előirányzat 
átcsoportosítással - lassan bezárhatjuk rendelőinket létszámhiány, szakember 
hiány miatt. 

Ugyanez vonatkozik a védőnői szolgálatra. A költségvetés tervezésekor a nehéz 
gazdasági körülmények miatt semmilyen többlet juttatást, jutalmat nem tudtunk 
tervezni. Nem tudtuk honorálni az újhegyi védőnőknek például, hogy a 2010. 
január 01-i betörés után az ünnepnapokon (január elsején és másodikán) szabad 
idejüket feláldozva áldozatos munkájukkal helyreállították és működőképessé 
tették a rendelőt, biztosítva január 03-tól a zavartalan betegellátást. 

Védőnőink nagy munkát végeztek a H1N1 oltások megszervezésében, 
beadásában és a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által biztosított 
HPV elleni vakcinák sikeres kampányában. Az OEP által a H1N1 oltásokért 
utalt 200 Ft-ból 100 Ft az orvost illeti, a maradék 100 Ft kifizetve - nettósítva 50 
Ft marad oltásonként - szégyenletesen kevés. 

Ezért kérnénk a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat OEP körénél a dologi 
kiadásokra tervezett 197.629 eFt-ból 14.400 eFt-ot a személyi juttatásokra és 
3.889 eFt-ot a járulék fizetési kötelezettségekre átcsoportosítani, melyből a 
kimagasló munkát végző védőnőinket jutalomban részesíthetjük. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat központi irányításának dolgozói ugyancsak 
kimagasló munkát végeztek 2010. első félévében (az alapellátás gazdasági
pénzügyi tevékenységének zökkenőmentes átvétele az Önkormányzattól, a 



t 

működtetés folyamatos biztosítása), melyet az április-május folyamán lezajlott 
belső ellenőrzés eredménye is megerősített. Fentiek miatt kérem a Tisztelt 
Képviselő-testülettől, hogy a központi irányítás költségvetésben tervezett dologi 
kiadásokból 1.350 eFt-ot és járulékait 365 eFt-ot a személyi juttatásokra 
átcsoportosítson. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság valamint a Gazdálkodási és Költségvetési 
Bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti. 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. évi költségvetésében az 
OEP körnél a dologi kiadásokból történő átcsoportosításhoz, melyből 14.400 eFt 
személyi juttatásokra és 3.889 eFt a járulék fizetési kötelezettségekre kerül 
valamint a központi irányításnál ugyancsak a dologi kiadásokból történő 
átcsoportosításhoz, melyből 1.350 eFt személyi juttatásokra és 365 eFt a járulék 
fizetési kötelezettségekre kerül. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az előirányzat módosítás 
végrehajtása, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetése érdekében a 
szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Dr. Molnár Andor intézmény vezető 

Budapest, 2010. június 25. A 

Dr. Molnár Andor 
intézmény vezető 

Törvényességi szempontból látta: 

jegyző 


