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Tárgy: Javaslat, az új típusú H1N1 
influenzavírus megelőzéséhez, esetleges 
kialakulásához szükséges feladatok 
költségének biztosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A járvány megelőzése, megfékezése, csökkentése alapvetően az egészségügyi ellátórendszer 
feladata, azonban az egészségügy önmagában nem képes a járvánnyal kapcsolatos minden 
következmény és megoldandó kérdés kezelésére. 
Az önkormányzat és intézményeinek vezetői az időben meghozott, megfelelő intézkedésekkel 
jelentősen hozzájárulhat a vírus munkahelyi terjedésének, a járvány következményeinek 
megelőzéséhez, csökkentéséhez. 
Alapvető érdekünk a működés, a szolgáltatás folyamatos biztosítása. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A korábbi (október 15.-i) testületi ülésen részletesen tájékoztattam Önöket a jelenlegi 
járványügyi helyzetről, azokról a feladatokról, melyeket a megelőzés és esetleges kialakulás 
esetén el kell végeznünk. Az Egészségügyi Minisztérium rendelkezései és a kerületi ANTSZ 
vezetőjének rendszeres tájékoztatása alapján ma is aktualitása van egy járványhullám 
kialakulásának. 
A megelőzés érdekében dolgozik (a védelmi bizottság alárendeltségében) a Járványügyi 
koordinációs csoport. Felmértük és összesítettük azokat a minimálisan szükséges feladatokat, 
melyek az önkormányzat és intézményei vonatkozásában nem halaszthatók, megoldásuk 
szükségszerű. 
A megelőzés és a járványra való felkészülés érdekében, 

- meg kell emelni az alapvető fertőtlenítő eszközök és anyagok mennyiségét ahhoz, 
hogy a gyakran használt felületeket naponta legalább két-három alkalommal 
fertőtlenítsük. 
A közös tereket, tantermeket különös tekintettel az ajtók kilincseire, a kézmosókra és a 
WC-kre. 
Minden nap szükség van szappanra vagy fertőtlenítő folyadékra, papírtörlőre vagy 
kézszárítóra a kézmosó helyeken. 
Gondoskodni kell arról, hogy az elhasznált papírkéztörlők és zsebkendők zárt 
szemetes edénybe kerüljenek. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani az étkezdékre, az eszközök fertőtlenítése mellett az 
alkalmazottakra vonatkozó egészségügyi előírások szigorú betarttatására. 
Az intézményben nyitásától annak zárásáig legyen legalább egy ügyeletes takarító. 



Készletezni kell annyi védőmaszkot, hogy a kulcsfontoságu feladatokat ellátó 
személyek (mint például ügyfélszolgálat, okmányiroda, szociális főosztály ügyfeleket 
fogadó munkatársai, stb.) egészségét védjük, a lehető legnagyobb biztonsággal. 

A felsorolt feladatoknak költségvonzatuk van, melyek felméréseken (a minimális szükséglet 
figyelembevételével) alapulnak. 

1. A fertőtlenítő eszközök - anyagok mennyiségének emelése, az alábbi plusz költséget 
jelenti: 

1/1. Polgármesteri hivatal és egységeibe: 

- fertőtlenítő mobil kézmosó 50000Ft/db, 
szükséges mennyiség 6 db (6*50000FT + ÁFA) összköltsége: 375 OOO.-Ft 

- Clarasept fertőtlenítő kézmosó (HCCP előírás szerint) 4000FT/5 liter 
szükséges mennyiség 10 liter (4000*10+ÁFA) összköltsége: 50 OOO.-Ft 

- folyékony szappanadagoló (falra szerelhető, pumpás) 5000Ft/db 
szükséges mennyiség 20 db (5000x20+ ÁFA) összköltsége: 125 OOO.-Ft 

A hivatal és egységeinek fertőtlenítő eszközökre-, és anyagokra való költségigénye 
összességében: 550 000.- Ft. 

1/2. Intézményekbe: 

- fertőtlenítő mobil kézmosó, 
folyékony szappanadagoló (falra szerelhető, pumpás) 
szükséges mennyiség (4 egység igénye alapján) 350 000.-Ft.+ ÁFA 

- összköltsége: 437 500.-Ft. 

Az intézmények fertőtlenítő eszközre való költségigénye összességében 437 500.-Ft. 

Az önkormányzat és intézményeinek fertőtlenítő eszköz és anyag költségigénye 987 500.-
forint. 

2. Védekezésre az estleges járvány kialakulásakor rendelkeznünk kell egy minimális 
védőmaszk készlettel, amit célszerű előre beszerezni. Felmértük azokat a kulcsfontosságú 
feladatokat és hozzátartozó személyek számát, amelyek az alapszolgáltatás biztosításához 
nélkülözhetetlenek. Ezekhez igazítottuk a védőmaszkok számát. 
A védőmaszkok beszerzéséhez kért árajánlat legolcsóbb változata 15Ft/db+ÁFA, amely 70-80 
%-os védettséget biztosít, a középárszintű 213.-Ft/db+ÁFA komfortosabb viseletet biztosít, 
védelmi képessége 92%-os. Mi az olcsóbb változattal számoltunk. 

1. Polgármesteri Hivatal és egységei: 2500db 
2. Családsegítő Szolgálat: 100 db 
3. Gyermekjóléti Központ és Gyermekek Átmeneti Otthona: 100 db 
4. Egyesített bölcsődék: 600 db 
5. Közoktatási Intézmények: 1000 db 
6. Szivárvány Kft.: 500 db 



7. Közterület felügyelet: 200 db 
Összesen: 5000 db (15Ft/db + ÁFA (25%)) 

Egyszeri használatra a védőmaszkok költsége (a legolcsóbb változatból, 15.-Ft+ÁFA) 
összesen: 93 750 forint. 
Ezt minimum hárommal fel kell szorozni, mert egy dolgozóra legalább háromszori váltásra 
elegendő védőmaszkkal szükséges előkészülni. Az utánrendelési akkor célszerű igényelni, ha 
már tudjuk a járvány kezdetét, valamint folyamatos megfigyeléssel megbecsülhetjük annak 
körülbelüli végét. 
Háromszori váltásra elegendő védőmaszkok költségigénye: (15 000 db) 281 250-forint 

Az önkormányzat és intézményeinek fertőtlenítő eszköz, anyag valamint védőmaszk 
költségigénye összességében: 1 268 750.-forint. 

A járvány megelőző időszakában is számítani kell előre nem látható eseményekre, melyet ott 
és akkor kell megoldani. Előfordulhat váratlan kiadás, ezért terveztünk tartalékot 231 250 Ft-
ban. 

A Járványügyi Koordinációs Csoport javaslata alapján, a járvány megelőzésére a fenti 
kimutatás alapján összességében 1 500 000,-Ft-ra van szükség. 

Az előterjesztést a Gazdasági és Költségvetési Bizottság megtárgyalta és elnöke a testületi 
ülésen ismerteti döntését. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete működési 
célú általános tartalékkerete terhére 1 500 OOO.-Forintot (azaz egymillió ötszázezer 
forintot) biztosít, az új típusú H1N1 influenzavírus megelőzésére, fertőtlenítő 
eszközök - anyagok és védőmaszkok beszerzésére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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