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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

1oo . számú előterjesztés 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottainak és 
köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
2010-ben közbeszerzési eljárást bonyolított le az alkalmazottak részére foglalkozás
egészségügyi alapellátás biztosítása tárgyában. Az ajánlati dokumentációban meghatározott 
szolgáltatás elvégzésére a dr. Kroó és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal és a 
MEDICINA B.M. Betegség Megelőző Orvosi Szolgáltató és Kereskedelemi Kft.-vel kötött 
szolgáltatási szerződést az Önkormányzat. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (l) bekezdése értelmében az 
állam gondoskodik 2013. január l-től- az óvoda kivételével - az alapfeladatok ellátásáról, 
így a pedagógusok kikerülnek az Önkormányzat közalkalmazotti létszámábóL Mivel a 
megváltozott létszám már nem indokolja a két szolgáltató jelenlétét, ezért a szolgáltatási 
szerzödések 2012. december 31-vel felmondásra kerültek. Előnyös lenne a továbbiakban a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat útján ellátni a feladatot, mert van szabad közalkalmazotti 
státuszuk. A szabadságok alatti helyettesítés valamely, az alapellátásban dolgozó foglalkozás
egészségügyi szakvizsgával rendelkező háziorvos megbízásával történne. 

ll. liatásvizsgálat 

A két foglalkozás-egészségügyi szolgáltató éves szinten 8 005 348 Ft-ot számlázott a 
feladatellátásért. Egy fő közalkalmazott orvossal és egy fő ápolóval a költségek a 
következőképpen alakulnának: 
l ápoló munkabére bruttó 123 800 Ft+ járulék, összesen: 157 226 Ft 
l orvos munkabére bruttó 350 OOO Ft+ járulék, összesen: 444 500 Ft 

mindösszesen: 60 l 726 Ftlhó 

l évre vonatkoztatva összesen 7 220 712 Ft költséget jelentene. 
A különbség 784 636 Ft, amelyhez a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat megtakarítását is 
indokolt hozzászámítani. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál (a továbbiakban: Szolgálat) 
közalkalmazottként l 09 fő dolgozik, eddig Dr. Tóth Magdolna látta el a munkavállalók 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát, de a vele kötött szolgáltatási szerződést 2012. december 
31-vel a Szolgálat felmondta. A Szolgálat 2012. évi foglalkozás-egészségügyi kiadása 
2 726 OOO Ft, így az Önkormányzat és a Szolgálat megtakarítása 3 51 O 636 Ft lehet abban az 
esetben, ha a feladatot a Szolgálat jelenlegi engedélyezett létszámán belül egy főfoglalkozású 
orvos és egy fő ápoló alkalmazásával oldjuk meg a 2013. évben. 2013. évi várható 1283 fős 
létszámát és a Szolgálat 2013. évi várható 109 fős létszámára összeadjuk és a megfelelő 
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foglalkozás-egészségügyi osztályba besoroljuk, akkor a egy fő főfoglalkozású orvos és egy fő 
ápoló foglalkoztatása a feladat végrehajtását biztosítani tudja. 

III. A végrehajtás feltételei 

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 3. 
mellékletében foglaltak szerint kell kiszámolni a munkavállalói létszám ellátásához szükséges 
orvos és ápoló számát. 

A főműszak-időben biztosítani kell a szeigálatban egy orvos és egy ápoló jelenlétét: 
a) "A" foglalkozás-egészségi osztály esetén az l OOO munkavállalónként, 
b) "B" foglalkozás-egészségi osztályesetén az 1200 munkavállalónként, 
c) "C" foglalkozás-egészségi osztály esetén az 1500 munkavállalónként, 
d) "D" foglalkozás-egészségi osztályesetén a 2000 munkavállalónként. 

Ha az ellátandó munkavállalók egynél több foglalkozás-egészségi osztályból kerülnek ki, az 
egy szolgálat által ellátható létszámot a következő képlet segítségével kell kiszámítani: 

Ae Be Ce De 
[ -- + -- + -- + --] x l 00 = F, 
A B C D 

ahol: Ae, Be, Ce, De az ellátandó munkavállalók száma az A-D foglalkozás-egészségi 
osztályokból, A, B, C, D az A-D foglalkozás-egészségi osztály létszámhatárainak 
szám értékei. 
Ha F = 100+-20, akkor egy főműszak-időben rendelkezésre álló orvost és egy ápolót kell 
biztosítani. 
A Személyügyi és Bérszámfejtési Csoport létszámadatai alapján összesen 1392 fő 
foglalkozás-egészségügyi ellátásáról kell gondoskodni, amelyből 2 fő "A", 323 fő "B" és 
l 067 fő "C" foglalkozás-egészségi osztályba tartozik. A fenti képlet alapján kiszámítva egy 
orvos és egy ápoló el tudja látni a feladatot főműszak-időben. 

2 323 1067 
[ ----- + ------+--------J x l 00= 98,25 < l 00 
1000 1200 1500 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október l. 

p, .w-ó:) 
Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Jegyző 
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J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
... /2012. (X. 18.) határozata 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat közalkalmazottainak és 
köztisztviselőinek foglalkozás-egészségügyi ellátásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat 
közalkalmazottai és köztisztviselői foglalkozás-egészségügyi ellátását 2013. január l-től a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnál szervezze meg és biztosítsa. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésébe terveztesse be a közalkalmazottak és a 
köztisztviselők foglalkozás-egészségügyi ellátásával kapcsolatos költségeket 

Határidő: 2013. évi költségvetés tervezése 
Feladatkörében érintett: a humán szakterületért felelős alpolgármester 

a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatója 


