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I. Tartalmi összefoglaló 

Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 
bémövelésének, valarnint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rnódosította az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: finanszírozási rendelet) 21. § (4) 
bekezdésében foglaltakat oly rnódon, rniszerint az egészségügyi szolgáltató havi díjazása 
12%-ának megfelelő összeget köteles közvetlenül a védőnő díjazására fordítani. 
A finanszírozási rendelet 76. §-a értelmében a "21. § (4) bekezdése szerinti díjazás 12%
ának megfelelő összeg a védőnőt- a 2013. június 30-ával őt megillető díjazásán felül- első 

alkalommal a 2013. július hónapra járó díjazásával illeti meg, arnennyiben ezen összeget 
eddig az időpontig nem fordították a védőnő díjazására." 

Kőbányán a védőnői szolgálat 2013. július havi, a finanszírozási rendelet 21. § (4) 
bekezdése szerint számított OEP bevétele 7 494 600 Ft, amelynek 12%-át, azaz 899 352 Ft
ot kell a védőnők díjazására fordítani. 
A Kőbányai Egészségügy; Szolgálat az OEP finanszírozás 2012 novemberétől elrendelt 
emelésének köszönhetően 2013. január l-jétől az egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény ll. § (5) bekezdése alapján, havi 
szinten 139 835 Ft-tal növelte a védőnők díjazását, a maradvány összeget pedig a 2013. évi 
költségvetés alapján a szakfeladat rnűködésére használta fel, csökkentve ezzel annak eddigi 
veszteséges egyenlegét. 

A finanszírozási rendelet 76. §-a alapján a 2013. január l-jétől biztosított emelés levonható a 
védőnő díjazására fordítandó 12%-os rnértékből. Így a Kőbányai Egészségügyi Szolgálatnak 
havi szinten összességében 759 517 Ft összeggel kell ernelnie - jogkövető rnódon - a 
védőnők díjazását. Ennekjárulék terhe havonta 205 070 Ft. 

A védőnői szakfeladatra 2013. év augusztusáig a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat számára 
befolyt OEP bevétel alapján megállapítható, hogy az előirányzatra a tervezetthez képest 
időarányosan l 930 OOO Ft-tal többletbevétel érkezett. Ezen összeg a védőnők július és 
augusztus havi többletdíjazására és járulékára - amely együttesen l 929 174 Ft- biztosít 
fedezetet. 
Ezen összegen felül a 2013-as költségvetési év et a szepternber-novernber hónapok kifizetése 
terheli, amelyhez a védőnői szakfeladat várható OEP többletbevételéből csak a járulék 
terhekre lesz elegendő pénzügyi fedezetet. A béremelés szepternber-novernber havi szernélyi 
juttatásának kifizetéséhez (amely 2013. évben 3 hónap x 759 517 Ft összesen 2 278 551 Ft) 
fedezet biztosítása szükséges. 



II. V égrehajtás feltételei 

A védőnők többletjuttatásának biztosításához szükséges 2 278 551 Ft fedezet a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II. 21.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sorának (Képviselő-testület működési célú általános 
tartalék) terhére biztosítható. 

III. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 
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a védőnők jogszabályou alapuló díjazása fedezetének biztosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnők 
jogszabályorr alapuló díjazására 2 278 551 Ft összegű fedezetet biztosít a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (IL 21.) 
önkormányzati rendelet 12. melléklet 2. sora (Képviselő-testület működési célú általános 
tartalék) terhére, amely összeggel a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat finanszírozását 
megemeli. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
valamint a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester 

a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat vezetője 


