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  XV. ker. Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ  
az Intézmény 2008. évi gazdálkodásáról 

 
 

 

Intézményünk feladata a kerület 71.865 fő felnőtt és 9.718 fő gyermek 
lakosságának egészségügyi alapellátása, járó betegek szakellátása, 
valamint gondozói intézeti ellátása. 

Gazdálkodásunkat az Önkormányzat által jóváhagyott költségvetés 
keretein belül folytattuk, figyelembe véve az államháztartás működési 
rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. 
rendeletet, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. 
rendeletet, valamint az Intézmény Alapító Okiratában foglaltakat. 

Intézményünk működését a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény, valamint az egészségügyről szóló 1977. évi 
CLIV. Törvény alapján szervezi.  

A törvény meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak 
által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az 
egészségügyi szolgáltatások finanszírozásának rendszerét. 

A törvény megfogalmazza a betegek és egészségügyi dolgozók jogait és 
kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a kerület 
lakosságának egészségügyi állapotáért. 

Az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. 
Törvény szabályozza és részletezi a Felügyelet feladatait, melyek az 
alábbiak szerint csoportosítható: 
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• Az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybevevők jogainak 
védelme 

• Az egészségbiztosítók, egészségügyi szolgáltatók szakmai, 
minőségi, törvényeknek és a szolgáltatást igénybevevők 
érdekeinek megfelelő működésének ellenőrzése 

• Az egészségbiztosítási szolgáltatások teljesítésének ellenőrzésével 
kapcsolatos feladatok 

A törvény 12.§ (3) előírja, hogy az egészségügyi szolgáltató köteles 
könyvvizsgálót alkalmazni, akinek az adatairól a Felügyeletet 
tájékoztatni kell. Előírja továbbá, hogy a beszámolót az elkészítését 
követő 30 napon belül, a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell 
küldeni a felügyelet részére. 

Az Egészségügyi Minisztérium a 60/2003.(X.20.) számú rendeletében 
előírja és folyamatosan ellenőrzi az ÁNTSZ bevonásával az ellátásokhoz 
szükséges megfelelő végzettséggel rendelkező létszámot és egyéb 
működési feltételeket, mely kitér a szakrendelések műszaki, higiénikus 
körülményeire, a speciális műszerek, berendezési tárgyak és gyógyászati 
anyagok biztosítására. Ezek meglétének ellenőrzése részben a 
helyszínen, részben a kért dokumentáció beküldésével történik. 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályait a többször módosított 
43/1999.(III.3.) Korm. rendelet tartalmazza. 

A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások 
térítési díjáról a 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet intézkedik. 

A járó beteg szakellátás szervezésénél figyelembe vesszük a kerület 
lakosságának korosztály szerinti összetételét, valamint a kormány 
egészségpolitikai koncepcióit. 

 A betegségek megelőzése, szűrése, valamint az egészséges életmód 
népszerűsítése érdekében 2008. évben is megszerveztük az 
Egészségnapot, melynek a lakosság körében nagy sikere volt. 

A háziorvosok jelentése alapján az OEP-nél nyilvántartott lakosságszám 
összetételét az 1. számú melléklet mutatja be. A 2000. évtől készített 
nyilvántartás mutatószáma alapján a teljes lakosságból minden 8-ik 
ember 14 éven aluli gyermek. A lakosságcsökkenés az előző évhez 
képest 1%. 



 3

Továbbra is megállapítható, hogy a lakosság létszáma összességében 
folyamatosan csökken, és öregszik. 

 

 

SZAKFELADATOK 

 

 

85121-9 Háziorvosi és ügyeleti  szolgálat 

 

A felnőtt- és gyermek háziorvosok feladatkörébe tartozó gyógyító-
megelőző ellátás, valamint a szolgálathoz tartozó szakdolgozók és 
szakképzetlen segédszemélyzet tevékenységével összefüggő bevételek és 
kiadások elszámolása történik ezen a szakfeladaton, valamint a déli, 
éjszakai és hétvégi ügyeleti ellátás. 

A kerületben 40 felnőtt és 15 gyermek praxis működik, melyből 2008. 
december 31-éig 2 felnőtt praxis kivételével mindenki privatizált. 

Év végére a privatizált praxisok közül 5-re csökkent azok száma, akik 
közalkalmazott asszisztenseket foglalkoztatnak. Az ilyen módon történő 
foglalkoztatás, annak ellenére, hogy a vállalkozásokkal kötött 
„Megállapodás” részletesen tartalmazza az elszámolás módját számos 
esetben konfliktus helyzetet teremt (pl. tartós távollét esetén 
helyettesítés, munkáltatói szerepkör ellentmondásai, Mt. helyett Kjt. 
alkalmazása) 

A megmaradt 2 közalkalmazott háziorvos egy praxisra jutó havi OEP 
átlagbevétele 513 e Ft volt, mely a fix díjból, a területi pótlékból és a 
teljesítményarányos díjból tevődik össze. Ezt az összeget növelte 
2008.III.31-ig a vizitdíj. A bevétel a praxisban tevékenykedők bére, 
munkáltatót terhelő járulékok, valamint a közmű és egyéb dologi 
kiadások fedezetére szolgál.  

Az Önkormányzat a privatizált praxisok működéséhez – szerződéses 
keretek között – a veszélyes hulladék elszállításának, a mosatásnak, 
vérszállításnak, víz- és csatornadíjnak és az ingatlan karbantartás 
költségeinek átvállalásával járul hozzá. 



 4

A kerületben a felnőtt Ügyeleti Szolgálatot 2001. július 1-től gazdasági 
társaság látja el, a gyermek Ügyeleti Szolgálatot pedig a Heim Pál 
Gyermekkórház szerződésben foglalt feltételek szerint.  

Az önkormányzat támogatásával a felnőtt háziorvosok munkájának 
megkönnyítése érdekében 2008. március 17-től az ügyeleti szolgáltatást 
kiterjesztettük 24 órára. A szakmai program végrehajtásával elértük, 
hogy a háziorvosnak nem kell a betegek hívása esetén a rendelését 
megszakítani. 

 Intézményünk a felnőtt Ügyeleti Szolgálat működtetésére közbeszerzési 
eljárás keretében 2 céggel kötött határozott idejű vállalkozási szerződést 
2011. június 30-ig. 

Az eljárás bonyolítására ebben az esetben is közbeszerzési tanácsadót 
vettünk igénybe, akinek a javaslata szerint jártunk el. A helytelenül 
választott eljárás miatt a Közbeszerzési Döntőbizottság két esetben is 
megsemmisítette az ajánlattételi felhívást, így a harmadik eljárás vezetett 
eredményre. A Döntőbizottság Intézményünket mindkét esetben jelentős 
mértékű (összesen 4m Ft) bírsággal is sújtotta, mely összeget a 
közbeszerzési tanácsadó, a köztünk érvénybe lévő megállapodás alapján 
Intézményünknek megtérített. 

Az Ügyeleti Szolgálat működtetésére az OEP havonta átlag 49,40 Ft/fő 
támogatást biztosított, mely 0,12 fillérrel több az előző évhez képest. 

A gyermekügyeletre eső összeg ez évben sem fedezte a Heim P. utcai 
Kórházzal kötött szerződésben vállalt kötelezettségeinket, ezt szintén 
önkormányzati támogatásból egészítettük ki.   

 

85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás 

 

A szakfeladat körébe a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 
58.§-ában, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló, 
többször módosított 89/1995.(VII.14.) Korm. rendeletben meghatározott 
teendők tartoznak. 

A tevékenységet megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakorvosok és 
szakdolgozók végzik. A szolgáltatás díját és egyéb feltételeit a megbízó 
és a szolgáltató, azaz Intézményünk megállapodásban rögzítik. Jelenleg 
142 külső céggel, és 14 kerületi önkormányzati intézménnyel megkötött 
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szerződést tartunk nyilván. Jelentős számú magán személy is felkeresi 
szakrendelésünket, akikre az Intézmény Térítési Szabályzatában 
kategóriánként megállapított díjtétel vonatkozik. A szolgáltatás során 
képződött bevétel az Intézmény működési bevételei között kerül 
elszámolásra. 

A foglalkozás-egészségügyi tevékenységből 2008.évben 20.324 e Ft 
bevétele származott, mely összeg 1.345 e Ft -al lett több az előző évhez 
képest. 

 

85127-5 Járó betegek szakorvosi ellátása 

 

Ezen a szakfeladaton kell tervezni és elszámolni a rendelőintézetekben 
végzett járó betegek szakorvosi ellátásának bevételeit és kiadásait.  

Az Intézmény évi „Járóbeteg-szakellátás betegforgalmi kimutatása” 2. 
számú melléklet szerint a szervezett napi szakorvosi munkaórák száma 
424-ről 428-ra emelkedett. Az emelkedés a belgyógyászati 
szakrendelésnél mutatható ki. Az összes gyógykezelési esetek száma az 
előző évhez képest jelentős mértékben növekedett, mely statisztikai adat 
alátámasztja az OEP bevétel és a működési kiadás növekedését. 

Gyógykezelési esetek száma 2007. évben 1.194.183 volt, 2008. évben 
pedig 1.350.690. A növekedés több mint 12%. 

A beszámoló időszakában a laboratórium kivételével a teljesítmény 
volumen korlát miatt pont/Ft csökkentésére nem került sor. A pont érték 
egész évben 1,46 Ft volt, mely azonos mértékű az előző évvel, azaz nem 
követte az inflációt. 

A teljesítmény volumen korlát a laboratórium finanszírozására 
kedvezőtlenül hatott, mivel az előző évhez képest a pont/Ft érték átlag 
0,94 forintról 0,84 forintra, közel 11%-al csökkent. A csökkenés hatására 
a laboratórium pénzügyi mérlege negatívba fordult, ezért ezen a területen 
az osztály működésével kapcsolatosan sürgős intézkedéseket kell hozni. 
Az intézkedések részben gazdasági (raktárkészlet csökkentése) részben 
szakmai jellegűek (indokolatlan vizsgálatok megszüntetése) 

2008. évtől a laboratórium és a röntgen, mint diagnosztikai osztályok a 6-
os számlaosztályba, közvetett kiadásként kerültek lekönyvelésre. A 
beszámoló készítésével egyidőben megvizsgáltuk a vizsgálatot kérő 
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szakrendelések körét, és elvégeztük a költségfelosztást és az elemzést 3. 
számú melléklet. 

A szakorvosi óraszám kapacitáson belül egyre több esetben (2004. évben 
14, 2005. évben 18, 2006. évben 20, 2007. évben 23, 2008. évben 21) 
vállalkozó szakorvossal kötünk közreműködői szerződést, ezzel is 
törekedve a betegforgalom és az ellátás színvonalának növelésére. A 
vállalkozások önköltségszámítását minden hónapban elvégezzük és 
elemezzük. 

 

 

85128-6 Fogászati ellátás 

 

A kerület lakosságának fogászati alapellátása érdekében 4 gyermek és 16 
felnőtt praxis működtetésére van lehetőség a kerületben. Ezen kívül 2 
szájsebész szakorvos is rendel a Rákos úti szakrendelőben, ahol 
munkájukat 2006 decemberétől Panoráma röntgen berendezés is segíti. 

A gyermek fogászati rendelésen megjelentek száma folyamatosan 
csökken: 2002. évben 14.493 fő, 2003. évben 14.650 fő, 2004. évben 
12.354 fő, 2005. évben 11.621 fő, 2006. évben 8.251 fő, 2007. évben 
7734 fő volt, 2008. évben 6148 fő, közel 21%-al kevesebb az előző 
évhez képest. 

A felnőtt fogászat területén minden praxis vállalkozóként tevékenykedik. 

Intézményünk alapító okirata és az OEP -al kötött szerződés szerint 
gyermek fogászati rendelőnek két telephelyen kellene működni, ezzel 
szemben a Bezsilla utcai rendelő a tartósan betöltetlen orvosi álláshelyek 
miatt egész évben nem üzemelt. A Hősök úti rendelőben jelenleg 2 orvos 
látja el a feladatot.  

2008. év végén a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Fővárosi 
Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet Jókai utcai 
Gyermek szakrendelőjében működő IV. és XV. kerületi gyermek 
lakosság fogszabályozási járóbeteg-szakellátási feladatát 2009. januártól, 
területi ellátási kötelezettséggel, 60 szakorvosi óraszámmal működő 
szakellátási kapacitással a Fővárosi Önkormányzattól átvállalja.  A 
szakrendelés telephelye a jelenleg nem üzemelő Bezsilla utcai gyermek 
fogászati rendelő lesz. 
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85129-7 Védőnői Szolgálat 

 

A szakfeladat szakmai és finanszírozási feltételeit a 49/2004.(V.21.) 
ESZCSM rendelet szabályozza. 

Intézményünkkel az OEP jelenleg 21 körzetben és 9 óvodában, iskolában 
kialakított védőnői állásra kötött szerződést. 

A területi védőnők negyedik éve, változatlanul 80 e Ft/fő fix díjat kapnak 
(ebből 15% területi pótlék). Elszámolásra kerül továbbá a név szerint 
megállapított ellátotti kör a kormányrendelet alapján (létszám + szorzó x 
havi pont érték). 

Az iskolába-óvodába beosztott védőnők finanszírozása a rájuk eső 
tanulók arányában – ez 2006. évben 12.393 fő 2007. évben 9.971 fő 
jelenleg 9.718 fő – történik (létszám + szorzó x havi pont érték). 

Az OEP 1000 pont felett nem fizet, ezzel biztosítva az optimális védőnői 
létszámot. Az évi átlag havi pontérték 285.41 Ft-ról minimális mértékben 
287,19 Ft-ra emelkedett. 

 

85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

 

Ezen a szakfeladaton kell elszámolni az iskola-egészségügyi 
tevékenységgel összefüggő bevételeket és kiadásokat. 

A tevékenységet a 26/1997.(IX.3.) NM. rendelet szabályozza. A rendelet 
alapján a normatív díjat (két éve változatlanul 40,- Ft/fő) a gyermek 
háziorvos kaphatja az oktatási intézmények teljesítés igazolását 
követően.  

A teljes állásban foglalkoztatott iskolaorvos havi normatív díjazása 2005. 
évben 249,20 Ft, 2006. évben 235,56 Ft, 2007. évben 233,89 Ft, 2008. 
évben pedig  234,37 Ft, mely minimális növekedést jelent.  
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 85124-2 Járó beteg gondozóintézeti ellátás 

 

A gondozók tevékenysége összetett feladat, szakmai munkájukat 
önállóan végzik. Finanszírozásuk fix díjból és a járó beteg szakellátással 
azonos feltételű TVK alapú teljesítménydíjazásból áll. A fix díj a 
gazdálkodásukat tervezhetőbbé teszi. Az összeg 2008. évben változatlan 
mértékű volt, az előző évhez viszonyítva viszont jelentős mértékben 
csökkent (8.066,- e Ft) 

Intézményünk 2005. II. félévében indította el az Arany János utcában 
működő drogambulanciát, oly módon, hogy a gondozó közüzemi 
költségeit az önkormányzat finanszírozta, a szakmai tevékenység 
ellátására pedig a Drog-prevenciós Alapítvánnyal kötöttünk szerződést. 

 Az orvosi rendelő megnyitása óta próbáljuk elérni az OEP befogadást, 
de erre csak 2008. évben, az OPNI megszűnését követően kerülhetett sor. 
sor. Az OEP szerződés alapján december 1-vel 866.3eFt fix díj 
finanszírozása mellett a Drogambulancia befogadásra került. A 
befogadás pénzügyi hatásáról 2009. évben tudunk beszámolni. 

 

 

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás 

 

 

A szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat szervezett 
álláshelye 52 fő, mely az Intézmény szervezett létszámának 18 %-a. 

A szakfeladat ellátását végzők létszámát az Intézmény szűkös anyagi 
helyzete miatt megpróbálja továbbra is alacsonyan tartani.    

A feladat finanszírozására az OEP közvetlenül nem köt szerződést, azt a 
kasszánként elszámolt bevételekből kell kigazdálkodni. 
 
A gazdasági szervezet egységeinek működési kiadásaihoz az 
önkormányzat hozzájárul. A hozzájárulás oka: az Egészségügyi 
Intézmény olyan feladatokat is ellát, amikre az OEP-el  nincs szerződése. 
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Ilyen feladat a privatizált háziorvosi és fogorvosi rendelők üzemképes 
állapotba tartása, a közüzemi és egyéb megállapodás szerinti költségek 
továbbszámlázása, ezen a szakfeladaton dolgozó közalkalmazottak bér és 
munkaügyi feladatainak ellátása, továbbszámlázása, mosatás, veszélyes 
hulladék elszállítása, szállítási feladatok. 
 
 Ide sorolható továbbá a 2006. január 1-vel átvett Őrjárat u. 1-5. ingatlan 
7,5 hektáros területének kezelése is, kivéve azokat az épületeket ahol 
egészségügyi tevékenység folyik. 
 

 A központi irányításhoz tartozó egységek: 

 

1. Főigazgatóság (titkárság, finanszírozás, belső ellenőrzés, 
informatika, rendészet) 

2. Gazdasági Igazgatóság (pénzügy, számvitel, munkaügy, anyag és 
műszergazdálkodás, leltárellenőrzés) 

3. Gondnokság (raktározás, orvosi textília mosatása, cseréje) 

4. Műszak (ingatlan karbantartás, orvosi műszerek, egyéb 
berendezések karbantartása, energiagazdálkodás, veszélyes 
hulladék kezelése) 

5. Szállítás  

6. Egyéb kisegítő személyzet (liftkezelők, telefonközpont, ruhatár, 
udvari munkások, egyéb betanított munkások) 

 

Az Egészségügyi Intézmény létszámát, bevételeit és kiadásait 2000. évtől 
jogcímenként a 4. és 5. számú melléklet mutatja be. 2000. évtől 2005-ig 
egyenletes emelkedés volt jellemző, majd 2006. évtől a 30%-os 
növekedés az ÉPK átvételét jelzi. A 2008. évi kiugró emelkedést az 
Őrjárat utca 4/b épület átalakításának építési beruházási költségei 
okozták.  
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Működési bevételek 

 

Az Egészségügyi Intézmény 2008. évi működési bevételének bemutatása 
forrásonként: 

 

OEP:  952.499 e Ft 

Saját bevétel: 104.128 e Ft 

Önkormányzati támogatás: 181.392 e Ft 

Központi költségvetési támogatás:  64.020 e Ft 

Előző évi pénzmaradvány: 9.946 e Ft 

Átvett pénzeszköz: 7.008 e Ft 

Összesen: 1.318.993 e Ft 

 

Intézményünk működési bevételeinek 72%-a, 952.499 e Ft az E. alapból 
származik. A fix díj jogszabályok alapján, szerződés szerinti normatívák 
szerint, a tárgyhónapban kerül kifizetésre. A teljesítmény díj alapjául 
szolgáló információk (beavatkozások fajtája, mennyisége Taj szám 
szerint, jogviszony ellenőrzés, jogcím meghatározás, stb.) zárt 
rendszerben, a tárgyhónapot követő 10-ig kerülnek leadásra. 
Kifizetésükre a teljesítményt követő három hónap múlva kerül sor. 

 Az OEP támogatás kasszánkénti bemutatása a beszámoló 6. számú 
melléklete. A normatívákon alapuló kasszák esetében mindenhol 
csökkent a támogatás, míg a teljesítményen alapuló kasszáknál jelentős 
mértékű volt a növekedés. Az OEP bevétel növekedése az előző évhez 
képest 5% volt, melynek oka a betegforgalom emelkedése. 

Az évközben megszüntetett vizit díj miatt Intézményünk 22.359eFt 
előirányzat csökkentésre kényszerült. A bevétel kiesést csak kis 
mértékben ellentételezte a jogviszony ellenőrzés miatt kapott 
többletbevétel.   
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Intézményünk működési bevételeinek elemzésénél megállapítható, hogy 
az összes bevételből az önkormányzati támogatás 2007. évben 13,5 % 
volt, a beszámoló idején pedig az arány 14 %-ra emelkedett. A 181.392 e 
Ft összeg felhasználására a költségvetésben meghatározott jogcímek 
alapján került sor. 

Az Intézmény 104.128 e Ft saját bevételének jogcímeit, és előző évekhez 
történő hasonlítását a 7. sz. melléklet mutatja be. 

Az Intézmény működési bevételeinek 2007. évben 7,6%, 2008. évben 7,9 
%-a volt a saját bevétel. A bevétel növekedés oka 2008. évben 
elsősorban a járóbeteg szakfeladat kihasználatlan kapacitásának 
átadásából származó bevétel volt. 

Intézményünk, a 2006. évben történt összevonás, a megnövekedett 
óraszám és a betöltetlen orvosi állások miatt kihasználatlan kapacitással 
rendelkezett, ami TVK maradványhoz vezetett. Az egészségügyi 
szolgáltatók között történő TVK átcsoportosítás jogszabályi hátterét a 
43/1999.(III.27.§ (2) e,) pontjában foglaltak biztosítják. Az 
átcsoportosítást az átadó - átvevő egészségügyi közszolgáltatókért felelős 
szervek jóváhagyását követően az OEP hajtotta végre. 

A teljesítményvolumen átcsoportosításból származó bevételünk összesen 
16.053 e Ft volt, mely összegből 9.045 e Ft saját bevételként, 7.008 e Ft 
pedig működési célú átvett pénzeszközként került elszámolásra. 

2008. évben Intézményünk működési bevételeinek 5%-a, 64.020 e Ft a 
központi költségvetésből származott. Ez a bevétel nyújtott fedezetet a 
bérpolitikai intézkedések végrehajtására (28.186 e Ft) a 2007. évi 13. 
havi bér kifizetésére (23.696 e Ft) és az összes közalkalmazottat érintő 
15.000,- Ft/fő illetve 20.000,- Ft/fő egyszeri kereset-kiegészítések 
kifizetésére (12.138 e Ft) 

Az egyéb bevételekkel kapcsolatos számlázási tevékenység 
szervezettségének, szabályozottságának javítását változatlanul kiemelt 
feladatként kezeljük. A Pénzügyi Csoport 2006. évben 2138 db, 2007. 
évben 2023 db 2008. évben 1934 db számlát állított ki.  

A zárszámadás idején adósaink állományából 480 e Ft kis összegű, 
behajthatatlan követelés törlését a rendeletek figyelembe vételével 
végrehajtottuk.  

Az előző évi mérleg szerinti 6.059 e Ft követelés állomány 2008. évben 
9.930 e Ft-ra növekedett. A hosszabb ideje nem fizető adósainknak 
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folyamatosan küldünk fizetési felszólítást, egy esetben bírói végrehajtást 
kezdeményeztünk, egy esetben pedig jogi szaktanácsadónk segítségét 
kértük.  

 

Működési kiadások 

 

Az Egészségügyi Intézmény 2008. évi működési kiadásai jogcímenként: 

 

 

Személyi juttatások  630.024 e Ft 

Munkáltatói járulékok:  197.191 e Ft 

Dologi kiadások:  480.019 e Ft 

Működési célra átadott pénzeszköz: 1.471 e Ft 

Összesen: 1.308.705 e Ft 

 

 

A személyi juttatások és járulékai az összes működési kiadás 63 %-a, az 
előző évhez képest a növekedés 8%. 

 

Az Intézmény statisztikai átlaglétszáma 2008. évben is változatlanul 265 
fő volt. 

 

A beszámoló időszakában az egy főre eső rendszeres személyi juttatások 
havi átlaga 2,9 %-al növekedett, 152.129,- Ft-ról 156.564,- Ft-ra. Az 
emelkedés a kötelező béremelések és a kétheti 13. illetmény 
kifizetésének végrehajtásával indokolható. 
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Az Intézmény közalkalmazottainak 1 főre eső havi személyi juttatásának 

• 2005. évi átlaga 165.759,- Ft  

• 2006. évi átlaga 175.988,- Ft 

• 2007. évi átlaga 178.953,- Ft  

• 2008. évi átlaga 193.907 e Ft 

 

 A 2008.évi változás 8,3 % növekedést jelent az előző évhez viszonyítva.  

Az Intézmény összes dolgozóját érintő jutalom kifizetésére 2008. évben 
sem volt lehetőség, viszont év végéig az adómentes juttatások az előző 
évhez képest közel 60%-al emelkedtek, 89 e Ft/fő/évről 153 e Ft/fő/évre. 
Ennek oka, hogy az Önkormányzat lehetőséget nyújtott az étkezési 
utalványok megemelésére, és üdülési csekkek juttatására.   

Az Önkormányzat jóvoltából kifizetett 8.688 e Ft + járulék hűségjutalom 
28 főt érintett. További személyi jutatás kifizetése szintén az 
Önkormányzat pénzügyi támogatásával szervezett „Egészség Nap” 
résztvevőit érintették, melynek összege 1.600 e Ft + járulék volt. 2008. 
évben szociális segélyre 580 e Ft, adómentes beiskolázási támogatásra 
pedig 1.586 e Ft további kifizetésekre került sor. 

 Jutalom címén összesen 4.195 e Ft kifizetésére került sor, melyhez az 
Önkormányzat 1.031 e Ft összeggel hozzájárult (palota pótlék helyett), 
valamint 302 e Ft volt az adóköteles beiskolázási támogatás. 

A dologi kiadásokra fordított összeg részletezését a 8. számú melléklet 
mutatja be. Intézményünk havi átlag kiadásai a felsorolt jogcímekre az 
alábbi: 

2005. évben 33.590 e Ft 

2006. évben 33.653 e Ft 

2007. évben 33.839 e Ft 

2008. évben 40.002 e Ft 
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A kiadások nagymértékű emelkedésének oka a jelentős áremelkedés, és a 
megnövekedett betegforgalommal arányos kiadás, különösen a 
közreműködői szerződéseknél. 

Intézményünk szállítói tartozása 2007.évben 52.025 e Ft volt, ez 2008. 
évre 19.786 e Ft összegre csökkent, melyből a tárgyévet követő évet 
terhelő szállítói kötelezettség az előző évi 48.372 e Ft összeghez képest 
9.498 e Ft, 30 napon túli tartozásunk nincs. 

 

 

Pénzmaradvány 

 

 

Az intézmény 2008. évi lekötött pénzmaradványa 27.728 e Ft, melyből 
nem rendszeres személyi juttatás 100 e Ft, dologi 10.288 e Ft, fejlesztési 
17.340 e Ft.  

A 100 e Ft személyi juttatás december végén kifizetett szociális segély 
előirányzata.  

A dologi pénzmaradvány a tárgyévi szállítói tartozás kiegyenlítésére 
szolgál, melynek részletes analitikája a beszámoló mellékletét képezi. 

A fejlesztési maradvány a FOREX Budapest Kft-től vásárolt Tüdőszűrő 
berendezés digitalizálása 2009. évre áthúzó számlájának a fedezete. 

 

 

Az Intézményi vagyon alakulása 

 

A beszámoló időszakában Intézményünk az orvosi rendelők felújítására 
50.162 e Ft összeget költött az alábbi területeken: 
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• Rákos út 77/a szakorvosi rendelőbe elkészült a II. emeleti folyosó 
felújítása, az I. emeleten az igazgatóság átalakítása, valamint a III. 
emeleten a finanszírozási csoport irodájának kialakítása, költsége: 
15.203 e Ft  

• Rákos út 58. orvosi rendelő belső felújítása, új orvosi rendelők és 
szociális helységek kialakítása, felnőtt ügyeleti szolgálat 24 órás 
működésre való átalakítása, mozgáskorlátozottak számára 
alkalmas mellékhelység kialakítása, nyílászáró cseréje, tető 
szigetelése, pince felújítása, elektromos és gépészeti felújítás, 
költsége: 30.198 e Ft  

• Érintésvédelmi vizsgálatok és feltárt hibák javítása, költsége: 
4.761 e Ft  

 

 

 

   Építési beruházás: 

 

 

A Képviselő-testület 468/2007. (IX.5.) sz. határozatával úgy döntött, 
hogy a 2007. évi költségvetésben az Egészségügyi Intézmény felújítási 
kiadásai között az Ady Endre úti gyermekorvosi rendelőnek az Őrjárat u. 
4/b. szám alá költöztetésére előirányzott bruttó 20.000 e Ft-ot 123.000 e 
Ft-ra emeli, melyből 99.000 e Ft a 2007. évi, 24.000 e Ft a 2008. évi 
költségvetést terheli. Az épület beruházás kivitelezésére 2007. június 18-
án a Közbeszerzési Értesítőben megjelent az „Előzetes összesített 
tájékoztató”, majd szeptember 24-én, az előirányzat jóváhagyását 
követően az ajánlati felhívás. A felhívásra 12 db ajánlat érkezett, melyből 
7 db ajánlattevő érvényes dokumentációt nyújtott be. Az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot adó É.V.Sz. Kft-el intézményünk 2007. 
november 7-én megkötötte a szerződést, melynek alapján a befejezési 
határidő 2008. II. negyedév.  

A kivitelezés befejeződött, az előirányzott keret terhére 2008. évben 
összesen 82.087 e Ft összeget használtunk fel. 
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A 2008. évi beruházási előirányzat terhére történt további beszerzéseket 
a 9. számú melléklet részletesen felsorolja. Nagyobb beszerzések az 
alábbiak voltak: 

• Az urológiai szakrendelés részére korszerű Hitachi típusú 
ultrahang berendezés, 

• Onkológiai gondozó teljes bútorcseréje, 

• Gégészet, kardiológia, fizikoterápia, urológia részére kisebb orvosi 
műszerek, 

• Betegadminisztrációs informatikai rendszer fejlesztése elsősorban 
a laboratóriumban, 

• A Rákos úti szakrendelőben a meghibásodott fűtési rendszer miatt 
kazáncsere  

• Elkészült a Szentmihályi tüdőgondozó átvilágító berendezésének 
digitalizálása  

• A szabálytalanul, pénzügyi liesingre vásárolt személygépkocsik 
hitelszerződését megszüntettük, a tőketartozást és az egyéb 
járulékos kiadásokat év végéig kiegyenlítettük, a gépkocsikat 
állományba vettük 

 

Intézményünk eszközeinek mennyiségi felvétellel történő leltározását a 
65 alleltári egységben elvégeztük. Az eltérések egységeken történő 
átvezetése és az alleltár könyvek módosítása megtörtént.  

Az év utolsó munkanapján elkészült a raktárleltár is, mely az előző évi 
11.635 e Ft záró készletértékhez képest 2008. évben 5.358 e Ft-ra  
csökkent. 

 

2008. évben is a legnagyobb kockázatot intézményünk működésében a 
folyamatosan változó finanszírozási feltételrendszer jelentette. Az ehhez 
történő alkalmazkodás jelentős többlet feladatot jelentett az  Intézmény 
vezetésének és a Gazdasági Igazgatóság dolgozóinak. A 
szakrendeléseken jelentős mértékben megnövekedett betegforgalom nem 
csak mennyiségében, hanem az új szakmai, elszámolási, dokumentálási 
anyag és eszközellátási feladatokban is nehezítette munkánkat. 
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 Ezen nehézségek megoldásában továbbra is számítunk az Önkormányzat 
szakmai segítségére és anyagi támogatására. 

 

 

 

Budapest, 2009. március 3. 
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