2019. február 15. VÖT ülés

Központi Háziorvosi Ügyelet Bonyhád
2019. évre tervezett működtetési bevételek és költségek
2019. évi bevételek, költségek, kiadások tervezését az alábbiak befolyásolják:
• 2019. évi NEAK (volt OEP) finanszírozást csak becsülni tudjuk az előző
évi finanszírozási összegből
• Orvosi humánerőforrás helyzetünk 2017 szeptemberéig a tisztelt
településvezetők segítségével, egyes területi háziorvosokra történő
ráhatásával, a 2016-tól biztosított települési hozzájárulás által lehetővé vált
ügyeleti díj emeléssel, többé-kevésbé megfelelő volt, ezt követően azonban
nehézségekkel kellett szembenéznünk az orvosok ügyeleti beosztásainak
elkészítésénél. Ezért 2017 decemberétől arra kényszerültünk, hogy erre
szakosodott közvetítő cégtől „vegyünk” ügyelő orvost, természetesen
magasabb óradíjért (a 2018. évi beszámolóban nominálisan kimutatva).
2018-ban havi átlagban e cégtől 3 hétvégi, -

és/vagy ünnepnapi (24 h-

s), és 1 hétköznapi (16 h-s) ügyeleti napra kellett orvos „vennünk”.
Ha a jövőben esetleg még több ügyeleti napon kell ezzel számolnunk, a
költségek tovább növekedhetnek, és az eddigi finanszírozás (NEAK +
települések) elégtelenné válhat.
• Jelenleg nem tudjuk, hogy a 2019. évben hogyan változnak a gyógyszer,
kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok, fertőtlenítő
szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágynemű árak, a kommunális
és veszélyes hulladékok elszállítási díjai, az áram-gáz-víz költségek, az
üzemanyag árak, valamint az egyéb kiadások. Az ellátott lakosság
számának alakulását, és ebből következően a NEAK finanszírozás és a
települési hozzájárulás változásait sem ismerhetjük.
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• Fentiek miatt értelemszerűen csak költségvetési tervezetet tudunk
benyújtani, és általában a 2018. évi bevétellel és költségekkel számolni.
2019-re tervezett bevételek:
OEP finanszírozás:

40 798 800 HUF

Települési hozzájárulás:

13 032 480 HUF

________________________________________________________________
Tervezett összes bevétel:

53 831 280

HUF

2019-re tervezett költségek, kiadások:
1. Orvosi és asszisztensi ügyeleti díjak + megbízási díjak (szakmai vezető,
könyvelő)
34 980 667 HUF
2. OMSZ diszpécser szolgálat díja
2 547 828 HUF
3. Adók, járulékok, egyéb (SZJA, szakképzési hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, nyugdíjbiztosítási járulék, szociális
hozzájárulási adó, munkáltatói járulék, iparűzési adó, társasági adó,
iparkamarai díj)
6 530 260 HUF
4. Cégautóadó, teljesítményadó, baleseti adó + kötelező felelősségbiztosítás,
CASCO, szerviz-karbantartás, üzemanyag, autópálya matrica
542 200 HUF
5. Szállítási vállalkozói díj
6 720 000 HUF
6. Szakmai felelősségbiztosítási díj
47 298 HUF
7. Orvosi műszerek, eszközök éves kalibrációs és szervízelési díjai
43 520 HUF
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8. Gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb fogyóanyagok,
fertőtlenítő szerek, takarítás, takarító szerek, mosás, bérágynemű
1 338 551 HUF
9. Rezsi (víz, áram, gáz)
534 420 HUF
10. Főnix Pro orvosi informatikai rendszer díja
191 112 HUF
11. Nyomtató bérleti díj, nyomtató patron és nyomtató papír
24 789 HUF
12. Telefon, kábel tv, internet díjak
124 940 HUF
13. Könyvelő szoftver
32 095 HUF
14. Bankszámla-vezetési díj + forgalmi jutalék
173 600 HUF
________________________________________________________________
Összes költség: 53 831 280 HUF

Tervezett eredmény: 0 HUF

Bonyhád, 2019. február 7.
Dr. Barcza Zsolt
szakmai vezető, a működtető meghatalmazott képviselője
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