
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tárgy: Javaslat a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat 
engedélyezett létszámának 
rendezésére 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) 2004 áprilisától részben 
önállóan gazdálkodó intézményként működött. Pénzügyi, gazdasági feladatait 2004-2007. 
között a GAMESZ, 2008-tól az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látta el. 

A Szolgálat teljes önállóságának megszüntetésével egy mindenki számára átláthatatlan, 
pénzügyileg követhetetlen állapot alakult ki, mely együtt járt a rendelők állapotának 
romlásával, a tervszerű karbantartások elmaradásával, a felújítások teljes megszűnésével. A 
Szolgálat 2003-ig, önállósága ideje alatt, a 4 éves ciklusokra kiterjedő szakmai, felújítási, és 
karbantartási tervet dolgozott ki, melyet következetesen meg is valósított. Ennek 
következtében valósult meg többek között a rendelők felújítása, fűtések korszerűsítése, egy 
rendelő kialakítása, egy orvosi álláshely biztosítása, valamint a szakmai fejlesztések sora. 

A Szolgálatnál 2007-2009. közöttelvégzett számtalan szakmai, jogi, belső, külsős ellenőrzés 
véleményei egyformán azt jelezték, hogy a részben önállóan gazdálkodó intézmény útján az 
önkormányzat kötelező feladata, a Szolgálat Alapító Okiratában is megfogalmazott feladata, 
az alapellátás működtetése mindenre kiterjedően nem biztosítható. 

Fentiek miatt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
562/2009. (IV. 16.) határozatával döntött arról, hogy a Szolgálatot 2010. január l-jei hatállyal 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervvé alakítja át. A korábban önállóan 
gazdálkodó Szolgálat 7 fős létszámát- a gazdálkodási jogkör változásamiatt-a képviselő
testület 1576/2009. (IX. 24.) és a 1778/2009. (XI. 19.) határozataival összesen3-gazdasági 
és pénzügyi szakértelemmel rendelkező - fővel megemelte. 

A 2011. évi költségvetés tervtárgyalása során (2011. január 18-án) a Szolgálat feladatul kapta, 
hogy 2011. július l-jétől a létszámot 2 fővel csökkentse, így az engedélyezett l O főből csak 8 
fő maradhat. Az indokolás az volt, hogy a Szent László Gimnáziumban is csak 8 fő szükséges 
hasonló feladatok ellátásához. A Szolgálat ez évi költségvetése már ezek szerint került 
elfogadásra. 

Az eltelt időben a 8 főre csökkentés érdekében a szükséges lépéseket megtettük, az év 
második felétől megszűnik az anyagbeszerző, raktárosi munkakör, az analitikus könyvelő 
pedig saját elhatározásából távozott. 
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A költségvetésben betervezett létszámok engedélyezett létszámként történő átvezetéséhez 
szükséges a Képviselő-testület engedélye. A tervtárgyaláson előzetesen kalkulált 2 fős 
csökkentés (anyaggazdálkodó, raktáros és kisegítő munkakör megszűntetése) ténylegesen az 
anyaggazdálkodó, raktáros és az analitikus könyvelő munkaviszonyának megszűnésével 
valósul meg. Az eltérés miatt kérjük a Tisztelt Képvelő-testületet, hogy a Szolgálat 
költségvetésében a következő korrekciókat engedélyezze. 

A kisegítő munkakörének II. félévi továbbfoglalkoztatása miatt szükséges a személyi 
juttatások előirányzatának 320 161 Ft-tal, munkaadói járulékok 68 137 Ft-tal történő 

növelése. Az analitikus könyvelő távozása miatt a személyi juttatások előirányzatának 
645.630 Ft-tal, munkaadóijárulékok 156 014 Ft-tal történő csökkentése szükséges. 

2011. április l-jétől új gazdasági igazgató állt munkába. A Szolgálat vezetője megpróbálta 8 
főre kiosztani az elvégzendő feladatokat, megpróbáltuk a kieső tevékenységeket a jelenlegi 
dolgozók között felosztani. Így a pénztáros, s egyben intézeti csoportvezető raktárosi 
feladatokat is kapott (nyilvántartás, bizonylatolás, leltározás, selejtezés), a gépkocsivezető 
munkaköre szakmai és nem szakmai anyagbeszerzési, javíttatási, bizonylatolási, főkönyvi 
könyveléshez előkészítői feladattal bővült, illetve az OEP ügyintéző és a munkaügyi előadó 
Cafetériával kapcsolatos ügyintézési feladatokat is kapott. 

A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat a 8 főben meghatározott létszáma az alábbiak szerint 
alakult: 

l. orvos igazgató 
2. gazdasági igazgató 
3. főkönyvi könyvelő 

4. pénzügyi ügyintéző 
5. munkaügyi előadó, Cafeteria ügyintéző 
6. pénztáros, intézeti csoportvezető, raktáros 
7. OEP ügyintéző, adminisztrátor, Cafeteria feladatok 
8. gépkocsivezető, anyagbeszerző 

A helyzet a munkaköri feladatok átszervezésével nem oldódott meg, mert a pénzügyi
számviteli területre igen jelentős feladat hárul, a kiadásokat és bevételeket mintegy 130 
tervezési alapegységre (költséghelyre) könyvelve tartjuk nyilván a vállalkozó praxisok felé 
történő pontos továbbszámlázás, a közalkalmazott praxisok pénzügyi eredményének pontos 
kimutatása és az átlátható gazdálkodás biztosítása érdekében. A könyvelések időben egyre 
jobban elmaradást mutattak, melyeket most már csak rendszeresen túlórákkal tudunk pótolni. 
Egy pénzügyes munkatárs betegállománya alatt a bizonylatokon a törvények által kötelezően 
előírt aláírásokat sem tudtuk megfelelő számban biztosítani. 

Ezen dolgozók részére a szabadságok zavartalan biztosítása, valamint a szabadságolások ideje 
alatt a helyettesítésekhez kapcsolódóarr a gazdálkodási jogkörök jogszabály szerinti 
gyakorlása, az adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek határidőben történő teljesítése 
érdekében szükség van még egy pénzügyes, az analitikus könyvelői állás biztosítására, amely 
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a könyvelés mellett pénztárellenőri és gépjármű ügyintézői feladatokat is ellátna, valamint 
szabadságalások idején több munk:akörben is elláthatna helyettesítési feladatokat. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Szolgálat engedélyezett létszámának egy fővel történő 
megemelését 2011. július l-vel, melynek pénzügyi vonzata 166 800 Ft összegű bérrel 
számolva 923 eFt személyi jutatás és+ 249 eFt összegű munkaadói járulék, valamint 67 800 
Ft összegű Cafetéria. 

Határozati javaslat: 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július l-jétől 2 
fővel csökkenti. A Képviselő-testület az engedélyezett létszám csökkentésére tekintettel a 
személyi juttatások előirányzatát 325 eFt-tal, a munkaadói járulékok előirányzatát 88 eFt-tal 
rendezi vissza, melynek fedezete a Kőbányai Egészségügy Szolgálat költségvetési 
támogatása. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. július l. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat központi irányításának létszámát 2011. július l-jétől l fő
vel megemeli, s hozzájárul az analitikus könyvelői állás bővítéséhez. A Képviselő-testület az 
engedélyezett létszám növelésére 923 eFt személyi jutatás, 249 eFt járulék, valamint 67 800 
Ft Cafetéria fedezetét biztosítja a képviselő-testület működési célú általános tartalékkerete 
terhére, a Kőbányai Egészségügy Szolgálat költségvetési támogatásának emelésével 
egyeidejűleg. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 13. 

Törvényességi szempontból látta: 

2011. július l. 
polgármester 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
jegyző 

Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 
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