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TISZTELT KÉPVISEL  - TESTÜLETEK! 
 
 
A közösen működtetett Háziorvosi szolgálat és Védőnői szolgálat 2015. 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,területi pótléka, utazási költségtérítése szerepel előirányzatként. 
 
A munkaadókat terhel  járulékok a személyi juttatások vonzataként (27 % szociális 
hozzájárulási adó) kerültek elszámolásra. 
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A dologi kiadásokat az előző év tapasztalati adatai és a 2015 évi várható kiadások, 
áremelkedések alapján állítottuk be a költségvetésbe. A Háziorvosi Szolgálat és a Védőnő 
átköltözött a Hivatal épületében így jelentősen csökkent a közüzemi - fűtés, villany - 
költség. 
 
A házi orvosi szolgálat kiadása a Jerko-Med Kft. Kötött szerződés alapján az éves 
1.220.000 forint pénzeszközátadás. Sáska Önkormányzata a Jerko–Med Kft.-t 
közvetlenül finanszírozza , ezért az anyagban  csak a zalahalápi hozzájárulás 
szerepel. 
 
 
 
A házi orvosi szolgálat és a védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak és a kiadások 
megosztásának alakulását a mellékletek tartalmazzák. 
 
Tisztelt Képvisel - testületek! 
 
Kérem , hogy az előterjesztést és mellékletei tárgyalják meg , és a közösen ellátott 
feladatok 2015. évi költségvetési javaslatát szíveskedjenek elfogadni. 
 
                                                      Határozati javaslat 
 
A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község  Önkormányzat képviselő - 
testületei a közösen fenntartott Háziorvosi Szolgálat és a Védőnői szolgálat 2015. évi 
költségvetésről szóló előterjesztést és mellékleteit megvitatta és elfogadta. Tudomásul 
veszik, hogy a közös feladat ellátás 2015.évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község 
Önkormányzat költségvetésébe. 
 
Határid : 2015.  
Felel s : Bed  Lajos Sándor polgármester 
 
 
Zalahaláp, 2015. január 30. 
 
 
 
                                                                                                            Bed  Lajos Sándor 
                                                                                                                 polgármester 


