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Tisztelt Képvisel -testületek !
A közösen működtetett Házi orvosi szolgálat és Védőnői szolgálat 2013. évi költségvetését a
két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el.
A feladatellátás biztosításának pénzügyi fedezetét az önkormányzatok költségvetéseiben kell
megtervezni.
A bevételek egy részét az OEP biztosítja, a fennmaradó működési kiadások fedezetére
Zalahaláp és Sáska Települési Önkormányzatok lakosságszám – arányosan járulnak hozzá.
A személyi juttatások tartalmazzák az alapilletményeket, illetménypótlékot. A házi orvosi
szolgálatnál személyi juttatásra kiadást nem tervezünk, a védőnő szolgálatnál csak a védőnő
alapilletménye és területi pótléka szerepel előirányzatként.
A munkaadókat terhel járulékok a személyi juttatások vonzataként (27 % szociális
hozzájárulási adó) kerültek elszámolásra.
A dologi kiadásokat az előző év tapasztalati adatai és a 2013 évi várható kiadások,
áremelkedések alapján állítottuk be a költségvetésbe.
A házi orvosi szolgálat kiadása a Jerko-Med Kft. Kötött szerződés alapján az éves 1.700.000
forint pénzeszközátadás, amely összeg lakosságszám arányában kerül finanszírozásra.
Felhalmozási kiadásként 12 millió forint előirányzatot állítottunk be Zalahaláp Község
Önkormányzat költségvetésébe, amely az új házi orvosi rendelő megépítéséhez várhatóan
szükséges önerő mértéke.

Sáska hozzájárulása a szolgálat működtetéséhez:
Házi orvosi szolgálat : megállapodás szerint csak a pénzeszközátadáshoz járul hozzá
Véd n i szolgálat :
az OEP 2.900 eFt támogatása és a 7 eFt sajátcélú
telefonhasználat miatti saját bevétel után fennmaradó nem
finanszírozott kiadáshoz járul hozzá
A házi orvosi szolgálat és a védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak és a kiadások
megosztásának alakulását a mellékletek tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket az előterjesztés és mellékletei megvitatására, szükség
szerinti kiegészítésre és elfogadására.

Határozati javaslat
A Zalahaláp Települési Önkormányzat és a Sáska Települési önkormányzat
képviselőtestületei a Házi orvosi Szolgálat és a Védőnői szolgálat 2013. évi költségvetésről
szóló előterjesztést megvitatta és elfogadta. A feladat ellátás költségvetése beépül a Zalahaláp
Települési Önkormányzat költségvetésébe.
Sáska Települési Önkormányzat a településre eső kiadások összegét időarányosan, havi
bontásban a Zalahaláp Települési Önkormányzat részére átutalja.
Határid : 2013. február 15.
Felel s: Bedő Lajos Sándor polgármester
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