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Tárgy: javaslat a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál 
az önálló működéshez szükséges létszám 
bővítésre 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 562/2009.(IV.16.) sz. 
határozatával döntött arról, hogy a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatot 
2010. január l.-i hatállyal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szervvé alakítja át, melyhez az Alapító Okirat módosítása is megtörtént. 

A gazdasági vezetői állás pályáztatása után Anka József gazdasági igazgató 
2009. november 01-től munkába állt. Első teendői közé tartozott, hogy 
felmérje, milyen személyi feltételekre van szüksége az önállóan működő és 
gazdálkodó intézménynek, hogy 2010. január 01-től pénzügyi-gazdasági 
feladatainak megfeleljen. 

A felmérés megállapítása szerint ha az Egészségügyi Szolgálatnál Egységes 
Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer bevezetésre kerül, a 
szükséges létszám igény két fő, 1 fő pénzügyi ügyintéző és 1 fő főkönyvi 
könyvelő foglalkoztatása válik szükségessé. (1. Határozati javaslat) 

Ha a Képviselő-testület az Egységes rendszer beszerzését nem támogatja, 
hagyományos széttagolt programok használata esetén a létszám igény 3 fő, 
1 fő pénzügyi ügyintéző, 1 fő főkönyvi könyvelő (Pénzügyi Csoportvezető) 
és 1 fő pénzügyi munkatárs, pénztáros foglalkoztatása válik szükségessé. 
Forintosítva plusz 1 fő pénzügyi munkatárs költségei, feltételezve egy F/7 
fizetési osztályt és besorolást, melynek éves szinten várható összege 
2.217.127,- Ft lenne. (2. Határozati javaslat) 

A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi 
Főosztályától, a Beruházási Főosztálytól, Vagyonkezelőtől, s egyéb adatok 
decemberi átvételéhez, próbaüzemelés megkezdéséhez, intézkedések 
megtételéhez a főkönyvi könyvelői állás létrehozása 2009. december 01-től, 
a pénzügyi ügyintézői állás létrehozása csak 2010. január 01-től szükséges. 

Fentieket támasztja alá a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál végzett belső 
ellenőri jelentés is, mely szerint ha a Szolgálat továbbra is részben önállóan 
gazdálkodó besorolású költségvetési szerv marad, a Polgármesteri Hivatalt 
kell legalább olyan létszámmal és informatikai, technikai háttérrel 



megerősíteni, hogy a részben önálló helyett el tudja látni azokat a 
feladatokat, melyekkel az nem rendelkezik. 

Az állások létrehozásával kapcsolatos források az ez évi költségvetést már 
nem érintik, tervezésük a 2010-es költségvetésben szükséges, beleértve az 
átmeneti költségvetést is. 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2009. 
december 01-el 1 fő főkönyvi könyvelői álláshellyel bővíti, 2010. január 
01-el 1 fő pénzügyi ügyintézői álláshellyel bővíti. Forrását (5.963 eFt/év) az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2009. 
december 01-el 1 fő főkönyvi könyvelői álláshellyel bővíti, 2010. január 
01-el 2 fő, pénzügyi ügyintézői álláshellyel bővíti. Forrását (8.180 eFt/év) 
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében biztosítja. 

Határidő : 2009. november 30. 
Felelős : Verbai Lajos polgármester 
Előkészítő: Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Budapest, 2009. november 06. 
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1. H a t á r o z a t i j a v a s l a t melléklete 

2009. decemberül napjával betöltendő álláshely 
főkönyvi könyvelő (pénzügyi - számviteli csoportvezető) 

Alapilletmény: 166.800 
Munkáltatói döntésen alapuló: 33.200 
Vezetó'i pótlék: 20.000 
Cafeteria: 12.200 
Illetmények összesen: 232.200 

Járulékok: 59.400 

Bér és járulékok összesen: 291.600 

2010. január 01. napjával betöltendő álláshely 
pénzügyi ügyintéző 

Alapilletmény: 166.800 
Cafeteria: 12.200 
Illetmények összesen: 179.000 

Járulékok: 45.036 

Bér és járulékok összesen: 224.036 

2 fő bér és járulékok mindösszesen/hó: 515.636 
2 fő bér és járulékok mindösszesen/év. 5.963.596 



2. H a t á r o z a t i j a v a s l a t melléklete 

2009. december 01 napjával betöltendő álláshely 

főkönyvi könyvelő (pénzügyi - számviteli csoportvezető) 

Alapilletmény: 
Munkáltatói döntésen alapuló: 
Vezetői pótlék: 
Cafeteria: 
Illetmények összesen: 

166.800 
33.200 
20.000 
12.200 

232.200 

Járulékok: 59.400 

Bér és járulékok összesen: 291.600 

2010. január 01. napjával betöltendő álláshely 

pénzügyi ügyintéző 

Alapilletmény: 
Cafeteria: 
Illetmények összesen: 

166.800 
12.200 

179.000 

Járulékok: 

Bér és járulékok összesen: 

45.036 

224.036 

pénzügyi ügyintéző 

Alapilletmény: 
Cafeteria: 
Illetmények összesen: 

149.100 
12.200 

161.300 

Járulékok: 

Bér és járulékok összesen: 

40.257 

201.557 

3 fő bér és járulékok mindösszesen/hó: 717.193 
3 fő bér és járulékok mindösszesen/év. 8.180.723 


