
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal 
Szociális és Egészségügyi Főosztály 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat egészségügyi 
alapellátási feladatainak szervezeti
működési-pénzügyi szakértői tanulmányban, 
illetve a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
átfogó belső ellenőri jelentésében foglaltak 
végrehajtására szolgáló intézkedési terv 
elfogadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület a 923/2008. (V.22.) számú határozata alapján a Polgármesteri Hivatal 
Belsőellenőrzési Osztálya soron kívüli, átfogó, teljes körű, felügyeleti jellegű belsőellenőrzést 
tartott a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2003-2007. közötti működésével kapcsolatban. A 
képviselő-testület az 1252/2008. (VIII. 28.) sz. határozatával az ellenőrzéshez kapcsolódóan a 
külső szakértői vizsgálat elvégzésével a Prevenció Kft-t bízta meg. 

A komplett belső ellenőri és szakértői anyag megállapításait a Képviselő-testület a 2009. 
április 16-i ülésén ismerhette meg. 
A Képviselő-testület a tárggyal kapcsolatban az alábbi határozatokat hozta: 

561/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X.ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 
szakértői jelentést és a belső ellenőri jelentést, egyben felkéri a polgármestert hogy 
dolgoztasson ki intézkedési tervet a képviselő-testület 2009. május 21-ei ülésére az 
Önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak szervezeti-működési-pénzügyi szakértői 
vizsgálata, időszakra c. tanulmány, illetve a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2003-2008. évi 
működésének, 2008. évi átfogó ellenőrzésének belső ellenőri jelentése és az Igazgató főorvos 
válaszai alapján. 

562/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X.ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálatot 2009. december 31-ével önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervvé alakítja át. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 
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563/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X.ker. Kőb. Önk. határozata 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem kéri fel a 
polgármestert, hogy az egészségügyi alapellátási feladatok szervezeti-működési-pénzügyi 
szakértői vizsgálatának eredményéről, a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2003-2008. évi 
működésének, 2008. évi átfogó ellenőrzésének belső ellenőri jelentéséről szóló tájékoztatást 
alapul véve vizsgáltassa ki a személyi felelősségre vonás szükségességét. 

A Képviselő-testület határozatainak végrehajtására készült 1.számú és 2. számú melléklet 
szerinti intézkedési tervek, magukba foglalják a belső ellenőri, külső szakértői és az 
Egészségügyi Szolgálat intézmény vezetőjének megállapításain alapuló feladatokat is. 

Az 1. számú intézkedési terv tartalmazza mindazon feladatokat, amelyek megoldása előre 
vetíti az önállóan működő és gazdálkodó közintézet eredményes működését is. 

A 2. számú mellékletben rögzített feladatok az új intézményi struktúra kialakítása köré 
szerveződnek. 

Az önállóan működő és gazdálkodó közintézet alapításakor pontosan meghatározható az 
Egészségügyi Szolgálat és a kerületi egészségügyi alapellátás szereplőinek viszonya, valamint 
az Önkormányzat-Egészségügyi Szolgálat közötti feladatmegosztás is. 
A kompetenciák meghatározása megoldást jelent a szakértői és a belső ellenőri vizsgálat által 
kifogásolt szervezeti-működési-pénzügyi, gazdálkodási anomáliák megszűntetésére. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. május 05-i ülésén tárgyalta az előterjesztést. 
A 2. számú mellékletben szereplő Egészségügyi Szolgálat átalakítása feladatnál a gazdasági 
igazgatói pályázat kiírása szöveg helyett a Bizottság feltevése az volt, hogy a képviselő
testület döntsön az álláshely 2009. szeptember 30. határidővel történő létesítéséről, a 
gazdasági igazgatói pályázat kiírása és a pályázó személyéről való döntés az Egészségügyi 
Szolgálat feladata legyen. A bizottság a felvetett változtatásokról egyben szavazott és 6 igen, 
1 tartózkodás, 6 nem szavazással nem fogadta el a javaslatot. 
A tárggyal kapcsolatos, Bizottság által megszavazott egyéb javaslatok az előterjesztés 
mellékleteiben átvezetésre kerültek. 

A Bizottság az előterjesztés eredeti határozati javaslatát 5 igen 6 nem és 2 tartózkodással nem 
fogadta el. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön a határozati 
javaslatról. 
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
egészségügyi alapellátási feladatainak szervezeti-működési-pénzügyi szakértői vizsgálata 
2003. január 1.-2008. június 30. időszakra c. tanulmány, illetve a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat 2003-2008. évi működésének, 2008. évi átfogó ellenőrzésének belső ellenőri 
jelentése és az Igazgató főorvos válaszai alapján készített intézkedési tervet az 1. számú és 2. 
számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Kovács Róbert alpolgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtásért felelős Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 
Szarvasi Ákos főosztályvezető 
Dr. Rugár Oszkár osztályvezető 
Fecske Károly vezérigazgató 
Dr. Korpái Anita osztályvezető 
Dr. Molnár Andor igazgató főorvos 

Budapest, 2009. május 05. 

Ehrenberger Krisztina 
főosztályvezető 

Törvényességi szempontból látta: 
/ 

Dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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1. számú melléklet 
Intézkedési Terv 

a Képviselő-testület 561/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Föv. X.ker. Köb. önk. határozatában foglaltak végrehajtására 
az önkormányzat egészségügyi alapellátási feladatainak szervezeti-működési-pénzügyi szakértői vizsgálata 2003. január 1.-2008. június 30. időszakra c. 
tanulmány, illetve a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2003-2008. évi működésének, 2008. évi átfogó ellenőrzésének belső ellenőri jelentése és az Igazgató 
főorvos válaszai alapján. 

tárgy feladatok határidő döntés Végrehajtásért felelős 

Egészségügyi igazgatás 
Egészségügyi koncepció megalkotása 2009. október 

Képviselő
testület 

Végrehajtás 
pályáztatással 

Egészségügyi igazgatás 

Vegyes praxisok megszűntetése. 
2009. május 1-től 
folyamatosan 

Szociális és 
Egészségügyi Főosztály, 
Jogi Osztály, 
Egészséqügyi Szolgálat 

Egészségügyi igazgatás 

A vállalkozó háziorvosok megbízási szerződéseinek 
felülvizsgálata 

első körben 2009. 
május 30. 

Képviselő
testület 

Jogi Osztály, 
Egészségügyi Szolgálat 

Egészségügyi igazgatás 

Alapellátás körzeteinek felülvizsgálata 2009.okt. 30. Képviselő
testület 

Szociális és 
Egészségügyi Főosztály, 
Jogi Osztály, 
Egészségügyi Szolgálat 

Egészségügyi igazgatás 

24 órás ügyelet megszervezése, 
közbeszerzés kiírása 

2009. május Képviselő
testület 
2009. május 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály, Egészségügyi 
Szolgálat 

Egészségügyi igazgatás 

belső ellenőrzés biztosítása 2010. évtől 
jogszabály szerint 

Képviselő
testület 

Belsőellenőrzési 
Főosztály 

Egészségügyi igazgatás 

A közpénzek felhasználása átláthatóságának, 
költséghatékonyságának nyomon követése. Szakmai 
beszámoló. 

Évenkénti 
beszámoló az 
egészségügyi 
közintézet 
működéséről 

Képviselő 
testület Pénzügyi Főosztály, 

Egészségügyi Szolgálat 

az egészségügyi ellátáshoz szükséges 
ingatlanok, objektumok üzemeltetése, 
vagyonkezelés, vagyonhasznosítás 

Kerepesi 67. 
Földhivatal bejegyezte a X. ker. Önk. tulajdonát, de a Bajcsy 
Kh. kezelői joga a közhiteles nyilvántartásban nem került 
törlésre. 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály az egészségügyi ellátáshoz szükséges 

ingatlanok, objektumok üzemeltetése, 
vagyonkezelés, vagyonhasznosítás Újheqyi stny. 13-15. (Hrsz.:42309/579) Gyógyszertárral 

bérleti jogviszony létesítése, Bajcsy Zs. Kórházat értesíteni a 
változásról. 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály 
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Kőbányai út 45., 
A Fővárosi Önkormányzat tulajdona, használati jogra 
vonatkozó megállapodás, az ingatlan-nyilvántartásban valós 
állapotok feltüntetése. 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály 

MÁV telep 39. 
a MÁV 2rt. tulajdona, használati jogra vonatkozó 
megállapodás, az ingatlan-nyilvántartásban valós állapotok 
feltüntetése. 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály 

Hárslevelű u. 19. 
A Magyar Állam tulajdona, használati jogra vonatkozó 
megállapodás, az ingatlan-nyilvántartásban valós állapotok 
feltüntetése. 
X-XVII. Ker. IKV-t törlése 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály 

Pongrác u. 19. orvosi rendelő esetében inqatlan terhelő 
szolgalom alapítása vagy használati jogviszony-rendezése. 

Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály 

Felújítási-fejlesztési koncepció készítése 2009- 2013. 2009. június Képviselő
testület 

Vagyonkezelő, 
Vagyongazdálkodási és 
Kerületüzemeltetési 
Főosztály 
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2. számú melléklet 

Intézkedési Terv 

a Képviselő-testület 562/2009. (IV. 16.) sz. Bp. Főv. X.ker. Köb. Önk. határozatában foglaltak végrehajtására 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatot 2009. december 31-ével 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja át. 

tárgy feladatok határidő döntés Végrehajtásért felelős 

Egészségügyi Szolgálat átalakítása 

1. lépcső: az Egészségügyi Szolgálatot egészségügyi 
közszolgáltatást végző önállóan működő közintézetté 

2009. június 01. Képviselő
testület 
2009. 
mái us 

Szociális és 
Egészségügyi Főosztály, 
Jogi osztály 

Egészségügyi Szolgálat átalakítása 
2. lépcső: az Egészségügyi Szolgálatot egészségügyi 
közszolgáltatást végző önállóan működő és gazdálkodó 
közintézetté, 2010. január 01-től 
Az Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 

2009.december31. Képviselő
testület 
2009. június 

Szociális és 
Egészségügyi Főosztály, 
Jogi osztály, 
Pénzügyi Főosztály 

Egészségügyi Szolgálat átalakítása 

Gazdasági igazgatói pályázat kiírása 2009. június Képviselő
testület 
2009. június 

Képviselő-testület, 
Jogi Osztály 
Egészségügyi Szolgálat 

Hivatali Szervezeti struktúra 
változása 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai önkormányzat és szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2009. (III.20.) 
kőbányai önkormányzati rendelet módosítása. 

2009. december 31. Képviselő
testület 

Jogi Osztály 

közintézet működése, hatásköre, 
pénzügyi, gazdasági, szakmai 
szabályozottsága 

Egészségügyi Szolgálat és az eü. alapellátás szereplői 
viszonyának tisztázása 

2009. június 
Az alapító okirat 
jóváhagyásakor. 

Képviselő
testület 

Jogi Osztály, 
Egészségügyi Szolgálat 

közintézet működése, hatásköre, 
pénzügyi, gazdasági, szakmai 
szabályozottsága 

Működéssel kapcsolatos, jogszabály által előírt valamennyi 
szabályzat elkészítése. 

2010. január 01. Képviselő
testület 

Jogi Osztály, 
Egészségügyi Szolgálat 


