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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 dologi feltételekre van szüksége az önállóan működő és 
gazdálkodó intézménynek, hogy 2010. január 01-től pénzügyi-gazdasági 
feladatainak megfeleljen. 

A felmérés megállapításai: 

Az önkormányzatok és intézményeik többsége még napjainkban is a 90-es 
években kifejlesztett, mára elavult informatikai rendszert használ a 
költségvetési gazdálkodásában. Ezeknek a rendszereknek a fő jellemzője, 
hogy szigetszerűen elkülönülő modulokból, programokból állnak (pénztár, 
számlázás, főkönyv, raktár, értékcsökkenés, kötváll. stb.), s ennek 
következtében nem lehetséges naprakész képet kapni az adott szerv-
pénzügyi helyzetéről, költségvetésének teljesítéséről. Az egyes elkülönült 
nyilvántartások ismétlődő, de nem feltétlenül azonos adatokat tartalmaznak, 
állandó egyeztetésekre, jelentős manuális kiegészítő munkára van szükség. 
A Egészségügyi Szolgálatnál használt programok (pl. Gameszos ránk 
erőltetett Vetró-féle raktárprogram, számlázóprogram, Win 98') elavultak, 
használhatatlanok. Ugyanez mondható el a számítógépes gépparkról is 
(2002-2003-as gépek, nyomtatók, 15"-os képcsöves monitorok). A 
munkaügynek pl. egy dolgozó IMI-ben történő átsorolása 30-40 percig tart. 

Tapasztalatai alapján javasolja egy Egységes Költségvetési Integrált 
Gazdálkodási rendszer bevezetését (OrganP), mely előnyei a következők: 

• A rendszerben az egyes gazdasági események teljes körűen össze 
vannak rendelve a megfelelő költségvetési előirányzatokkal: a 
kötelezettségvállalások (szerződés, rendelés) a költségvetési 



A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2009. évi költségvetésének 
tervezésekor még nem volt szó az önálló pénzügyi-gazdasági működés 
visszaállításáról, ezért költségvetésünkben erre forrás nem szerepel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat önállóan működő és gazdálkodó formájához a szükséges fedezetet 
biztosítsa. 

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 önállóan működő és gazdálkodó 
intézményének biztonságos pénzügyi működéséhez szükséges 
számítástechnikai eszközök beszerzésre 868 eFt + Áfa, összesen 1.085 eFt-
ot biztosít. Az összeg forrása a Képviselő-testület működési célú általános 
tartaléka. 

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 önállóan működő és gazdálkodó 
intézményének biztonságos és korszerű pénzügyi működéséhez, az OrganP 
Költségvetési Integrált Gazdasági Rendszer adatbázis kialakítására és 
telepítésére 2009-ben egyszeri 240 eFt biztosít. Forrása a Képviselő-testület 
működési célú általános tartaléka. A program 2010-es teljes évre vonatkozó 
költség igényét (havi követési díj, mentés, Help Desk) bruttó 252 eFt-t a 
2010. évi költségvetésében biztosítja. 

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

Budapest, 2009. november 06. , 

Dr. Molnár Andor 
eü.szolg.vezető 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 
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1. Kőbányai Egészségügyi Szolgálat gazdálkodási rendszerének 
számítógép és szoftver igénye bármely gazdasági 
rendszeralkalmazása esetén. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 2010. január 01-től Önállóan Gazdálkodó 
Intézmény lesz ennek megfelelően a számítógépes géppark felülvizsgálata 
megtörtént mely alapján megállapításra került, hogy a zavartalan pénzügyi és 
gazdasági tevékenység működéséhez nem áll rendelkezésre megfelelő 
számítógépes géppark illetve szoftverek. A fentiekre való tekintettel indokolttá 
válik az alábbi, gépek nyomtatók, szoftverek beszerzése. 

Megnevezés egységár darab nettó bruttó 
Alaplap 10 833 Ft 6 65 000 Ft 81 250 Ft 
Processzor 12 500 Ft 6 75 000 Ft 93 750 Ft 
2 GB Memória (RAM) 10 000 Ft 6 60 000 Ft 75 000 Ft 
320 GB Merevlemez 9 333 Ft 6 56 000 Ft 70 000 Ft 
DVD olvasó/író 4 500 Ft 6 27 000 Ft 33 750 Ft 
Számítógépház 8 333 Ft 6 50 000 Ft 62 500 Ft 
Videókártya 8 333 Ft 6 50 000 Ft 62 500 Ft 
Billentyűzet és egér 4167 Ft 6 25 000 Ft 31250 Ft 
Lézernyomtató 19 000 Ft 5 95 000 Ft 118 750 Ft 
LCD monitor 30 000 Ft 6 180 000 Ft 225 000 Ft 
MS Office 2007 Professional HU* 70 000 Ft 1 70 000 Ft 87 500 Ft 
Windows XP Home HU OEM software 19 167 Ft 6 115 000 Ft 143 750 Ft 

Összesen 868 000 Ft 1085 000 Ft 

A fenti gépek szoftverek beszerzése legkésőbb 2009. december l-re szükség van a 
költségvetési év biztonságos és zavartalan megkezdéséhez. 

*A Microsoft Office Licencet minden gépre külön-külön meg kellene vásárolni illetve mennyiségi 
licenc keretébe, ami nagy költséggel járna, így az Open Office irodai szoftvert alkalmazzuk a 
továbbiakban. 



Dr. Molnár Andor Orvos Igazgató 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
1102 Budapest 
Endre u. 10. 

Szám: 
Hiv.sz.: 0254/b/2009. 
Tárgy: OrganP ajánlat 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Fenti számon megküldött ajánlatkérésére válaszolva az alábbiakról tájékoztatom. 

Az OrganP Költségvetési Integrált Gazdálkodási Rendszer alkalmazás-bérlet keretében 
történő használatbavételéhez minimálisan intézményük adatbázisának kialakítására, 
telepítésére van szükség a központi OrganP szerveren. A szükséges kódok, jogosultságok 
meghatározásához a gazdálkodási feladatokat ellátó munkatársai részére segédletet 
biztosítunk. Az adatbázis kialakításának, telepítésének vállalási díja bruttó 240.000 forint, 
azaz Kettőszáznegyvenezer forint, amely tartalmazza a mindenkori ÁFA összegét is. 

A központi OrganP szerveren lévő rendszer használatának, az adatbázis napi mentésének, a 
jogszabálykövetésnek és a felhasználói támogatásnak (Help Desk) a bruttó havi díja 28 ezer 
forint, melyből - tekintettel a kerületi referencia vállalására - az előfizetés első 6 hónapjára 
50% kedvezményt adunk. 

Az adatbázis átadására a megrendelést és a szükséges kódok átadását követő 20 napon belül 
kerülhet sor, ezért a 2010. január 1-i indulás érdekében megrendelésüket legkésőbb 2009. 
december l-ig szíveskedjenek megküldeni. Jelen ajánlatunkat ezen időpontig tartjuk fenn. 

Zalaegerszeg, 2009. november 3. 

Tisztelettel: 

Dr. Szász Péter 
ügyvezető igazgató 


