Ikt.: 253/2015.

A
FERENCVAROSI EGESZSEGOGYI SZOLGALTATo
KOZHASZNU NONPROFIT KFT.

OZLETI TERVE
a 2015. evre

Budapest, 2015. februar 27.

Ferencvarosi Egeszsegfigyi izolgaltaki
Ktizhasznii Nonprofit KN.
109$ Bp„ Mester u. 45. Tel.: 455-4500
Postacfm: 1450 Budapest, Postalidsk 104.

Dr. Kovacs 36zsef
Ogyvezet5 igazgato

2
Tartalomjegyzek
lap
1.

Vezet6i osszefoglalo

3.

2.

Agazati elemzes

4.

3.

Altalanos bemutatas

6.

4.

Milkodesi tery

7.

5.

Marketing tery

9.

6.

Szervezeti tery

10.

7.

Penzugyi tery

15.

MELLEKLETEK

20.

3
1. Vezetoi osszefoglalo

1.1 A vallalkozas riivid bemutatas, tortenete
A Ferencvarosi Egeszsegiigyi Szolgaltato KiemelkedOen Kozhasznn Nonprofit Kft.
jogelodje, a IX. Kertileti Szakrendelo Kft. letrehozasarol tulajdonosa, a
Ferencvarosi Onkormanyzat a Kepviselo-tesnilet 2008. januar 23-i alesen 15/2008.
(I. 23.) sz. haterozataval dontott.
A IX. Keriileti Szakrendelo Kft. a Ferencvarosi Onkormanyzattal kotott,
egeszsegiigyi kozfeladat atadasar61 szolo szerzodes alapjan 2008. marcius 1-jetol
latta el tevekenyseget.
2009. evben szilletett tulajdonosi dontes ertelmeben a ceg atalakult kiemelkedoen
kozhasznn nonprofit kft.-ve, mellyel parhuzamosan neve Ferencvarosi
Egeszsegligyi Szolgaltato Kiemelkedoen Kozhasznn Nonprofit Kft.-re valtozott. A
2014. ev folyarnan jogszabalyi valtozas kovetkezteben neve Ferencvarosi
Egeszsegugyi Szolgaltato Kozhasznn Nonprofit Kft.-re valtozott.

1.2 Szolgaltatasok bemutatasa
A Ferencvarosi Egeszsegiigyi Szolgaltato Kozhasznn Nonprofit Kft. Budapest
fovaros IX. kertiletenek alapellatasa tekinteteben a veclonoi ellatast, ifjnsagegeszsegiigyi ellatast, gyermekfogaszati ellatast, 2014 6ta egy korzetben hatarozott
ideig, elorelathatoan 2015. december 31-ig haziorvosi ellatast, valamint
kozremilkodo Utjan a felnott ugyeleti ellatast biztositja, ezen nalmenoen szakmai
konzultacios feladatokat lat el a felnott fogorvosi alapellatast, valamint hazi
gyermekorvosi es felnott haziorvosi tevekenyseget vegzokkel szoros szakmai
kapcsolatban.
A szakellatas vonatkozasaban az ANTSZ altal engedelyezett szakmakban, az
Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztarral ervenyben levo finanszirozasi
szerzodesben foglalt kapacitasok erejeig vegzi egeszsegtigyi ellatasat a ferencvarosi
lakosok, a ferencvarosi haziorvosok kartyas betegei és a tertileti betegellatast nem
veszelyezteto teriileten kivtili betegek szamara.

1.3 Felepites, milkodes
Az intezmeny egyszernelyi felelos vezetoje az iigyvezeto igazgatO. Az tigyvezet6
helyettese az orvosigazgato. Az orvosigazgato egyben a jarobeteg-szakellatas es az
alapellatas vezetoje.
Az intezmeny menedzsmentjehez tartozik meg a gazdasagi igazgatoi feladatokat
ellato fokonyvelo, az apolasi igazgato és a humanpolitikai vezeto.
Az egyes munkahelyek (szakrendelesek) vezeteset a rendelesvezeto foorvosok
latjak el.
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1.4 A kozeljtiviit erinto celkitlizesek
Az 1.1 pontban foglalt onkormanyzati dontesnek megfeleloen 2013. evben uj
feladatellatasi szerzodest kotott az Onkormanyzat a Kft.-vel, melyben 197 M Ft-ban
hatarorta meg a Kft. altal ellatott feladatok finanszirozasat.
A Kft. kozeljovot erinto celkittizese, bogy tevekenysegenek OEP finanszirozasabOl
és az Onkormanyzat mtikodesi tamogatasabol valtozatlanul biztositani tudja a
hozza fordulo kertileti, sztikseg eseten tertileten kivtili lakosok ellatasat.

2. Agazati elemzes
2.1 Agazati trendek és kilatisok
2015. evben az egeszsegtigyi ellatorendszer, ktilonosen a fekvobeteg-ellatas
tekinteteben varhatok nagy .valtozasok. Ez a kesobbiek soran meghatarozhatja a
jarobeteg-szakellatast is, az Uzleti Tery keszitesenek idejeben azonban e hatas nem
ismeretes.

2.2 Mikrokornyezet
A Ferencvarosi Egeszsegtigyi SzolgaltatO KozhasznU Nonprofit Kft.
mikrokornyezetekent a kozossegi kozlekedessel elerheto budapesti kertiletek és pest
megyei teleptilesek ertendok, ahonnan a betegek igenybe vehetik gyogyitomegelozo szolgaltatasainkat.
A tertileti betegellatasi kotelezettseget maximalisan figyelembe veve, tovabbra is
sztikseges a nem kertileti betegek ellatasat biztositani mindaddig, amig a korhazi és
rendelointezeti ellatasi korzethaterok szigorn kijelolesre nem kertilnek.
A FESZ kornyezeteben levo egeszsegtigyi szolgaltatok (Miami milkodtetesbe vett
korhazak, egyetemi klinikak, kornyezo kertileti szakrendelok, maganrendelesek
stb.) latnak el keruleti jarobetegeket, mivel ez azonban nem kotelezettsegtik,
szamtalan esetben a hozzajuk fordulo betegeket a kertileti szakrendelobe utaljak,
igy a mikrokornyezet sem konkurenciat, sem egyiittmtikodesi lehetoseget alig rejt
magaban.
Az Egyesitett Szent Istvan és Szent Laszlo Korhazban lezajlott strukturavaltas jart
nehany operativ fekvobeteg osztaly megsztinesevel (funkciojukat azonnal és
hibatlanul más korhazi osztalyok vett& at) az ott addig biztositott jarobeteg-ellatas
intezettinkbe kertilese neherseget nem okozott, az igenyeket felmerve rendelest
bovitetttink.
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2.3 Piaci lehetosegek és korlatok
A jelenleg ervenyben levo OEP finanszirozas inkabb a betegellatas korlatait
hatarozza meg, mint a piaci lehetosegeket.
Mindaddig, amig az elvegzett tevekenyseg nem kertil 100%-osan ellentetelezesre, a
piaci lehetosegek ovatosan merendok fel és alkalmazandok.
A Rendelointezet gyogyito megelozo tevekenyseget az OEP altal teritett hatar felett
is folytatni kell, a kifizetetlen, de elvegzett vizsgalat es kezeles joval kevesebb
kockazattal jar, a dologi és berkOltsegeket csak kismertekben emeli meg, mig a
hatar alatti teljesites anyagi veszteseget jelent és kockaztatja az tizleti tery
vegrehajtasat.

3. Altallanos bemutatas
Miikodesi forma:

kozhasznia nonprofit korlatolt felelossegii tarsasag

Tulajdonos:

Budapest Hydros IX. kertilet
Ferencvaros Onkormanyzata
1092 Budapest, Bakats ter 14.

Torvenyes kepviselo:

Dr. Kovacs Jozsef
tigyvezeto igazgato

Nev:

Ferencvarosi Egeszsegtigyi Szolgaltato
Kozhasznil Nonprofit Kft.

Szekhely:

1095 Budapest, Mester u. 45.

Telephelyek:

Szakorvosi Rendelok
1095 Budapest, Mester u. 45.
1098 Budapest, BorzsOny u. 19.
1091 Budapest, IfitImunkas u. 25.
1093 Budapest, Kozraktar u. 10. (Czuczor u. 1.)
Gyermekfogaszatok
1095 Budapest, Mester u. 19.
1092 Budapest, Bakats ter 12.
1098 Budapest, Csengettyii u. 23.
Vedonoi Szolgalatok
1097 Budapest, Haller u. 16-18.
(Vaskapu u. 23-29)
1093 Budapest, LOnyay u. 46.
1098 Budapest, Csengettyil u. 23.
Irodak
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1095 Budapest, Mester u. 49.
1091 Budapest, IfMmunkas u. 25.
1095 Budapest, Mester u. 33-35.
Raktarak
1097 Budapest, Vagaid u. 30-32.
1097 Budapest, Dregely u. 11 -19.
Bejegyzes idopontja:

2008. februar 11.

Elerhetosegek:
postacfm:
telefon:
fax:
e-mail:
interne:

1450 Budapest, Pf. 104
455-4500
455-4504
titkarsag@feszrendelo.hu
www.feszrendelo.hu

A ceg konyvvizsgalatat vegzi:

Boza Istvan bejegyzett konyvvizsgalo

A ceg jogi kepviseletet ellatja:

Dr. Buglos Katalin tigyved

A Fehigyelo Bizottsag tagjai:
Dr. Kornya LaszlO elnok
Szenkovits Istvan
Bersenyine Dr. Traub Ildiko

Cegfilozofia, vallalat kuldetese:

Az intezethez fordulO betegek igenyek szerinti,
lehetosegekhez mert teljes kora ellatasa

4. Miikodesi tery
4.1 Fo tevekenyseg, munkaero- és eszkozigeny bemutatasa
A Ferencvarosi Egeszsegtigyi Szolgaltato Kozhasznn Nonprofit Kft. cegbejegyzes
szerinti fa tevekenysegei az alabbiak:
FO tevekenyseg:

86.10 Fekvobeteg-ellatas
86.22 Szakorvosi jarobeteg-ellatas
86.23 Fogorvosi jarobeteg-ellatas
85.90 Egyeb human egeszsegtigyi ellatas
(alapellatas)
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Fenti fo tevekenysegeket, illetve Budapest Hydros IX. keriilet Ferencvaros
Onkormanyzataval kotott szerzodesben foglaltakat jelenleg alkalmazotti
jogviszonyban 186 fa latja el.
Ebbol
43 fa orvos
99 f6 szakdolgozo
44 f6 egyeb dolgozO (fizikai, ugyviteli)
latja el.
A megbizasi, vallalkozasi szerzodessel foglalkortatott munkatarsak letszama
folyamatosan valtozo, 2015. ev eleji adatok alapjan 57 fo, ebbol 45 fo orvos, 12 fo
szakdolgozO

4.2 Mellektevekenyseg, munkaero- és eszkozigeny bemutatasa
A Ferencvarosi Egeszsegiigyi SzolgaltatO Kozhasznd Nonprofit Kft.
mellektevekenyseget nem vegez.

4.3 A kinalt szolgaltatasok egymashoz vale. viszonya
A Kft. altal nydjtott szolgaltatasok egymashoz valo viszonya tobb relacioban
ertelmezheto.
Egyfe161 beszelhettink a vegzett alapellatasi és szakellatasi tevekenyseg egymashoz
valo viszonyarol akkent, hogy e ket tevekenyseg szerves egeszet alkot, a szakellatas
sok vonatkozasban az alapellatasban vegzett tevekenysegre epit.
Masfel61 beszelhettink szakellatasi tevekenysegunkon beltil az egyes szakmak
egymashoz vale. viszonyarol, tevekenysegiik orvosszakmai ertelemben vett
osszefuggeseirol.
Ugyancsak itt emlitendo meg, bogy bizonyos szolgaltatasokat tobb telephelyen
biztositunk, a JOzsef Attila lakotelepen mfikodo Mozgasszervi Rehabilitacios
Centrum pl. a lakotelepen elok ilyen jellegfi igenyeit latja el, mely akkent viszonyul
a Mester utcai rendeloben vegzett tevekenyseghez, bogy igy a Mester utcai rendelo
e vonatkozasban a Kozeps6- és Belso-Ferencvaros mozgasszervi betegeit tudja
ellatni. A kihelyezett rendel6k tehat kiegeszitik a feladat &into reszet vegzo Mester
utcai rendelo tevekenyseget.

4.4 Folyamatban levo fejlesztesek, jovore vonatkozo celkitifizesek
Tekintettel az altalunk vegzett tevekenyseg er6sen eszkozigenyes voltara, a
fejlesztesek egyik iranyat elsosorban a hasznalt berendezesek folyamatos,
megfelelo szindi tizemben tartasa, illetve azok potlasa jelenti. Ez a 2014. ev vegen
15 M Ft-os nagysagrendben megvalOsult.
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Más vonatkozasban, sajat forrasbol igyeksztink biztositani a betegek komforterzetet
javito beruhazasokat. Ertendo ezalatt a varotermek milszaki, esztetikai allapotanak
folyamatosan fejlesztese.
2014. evben 30 M Ft ertekii keretet biztositott az Onkormanyzat a Mester u. 45. sz.
alatti Rendelo korszerusitesere. 2015. evre atnynloan a szemelyzeti lift feldjitasa
tortenik meg varhatoan ebben az evben.

4.5 Szallitok listaja
Az intezmeny feladatellatasi tevekenysegenek maximalis tamogatoi az ebbe a korbe
bevonhato alvallalkozok és beszallitok köre. A szakmai munkaba magasan
kvalifikalt szakembereket lehet bevonni az ellatas szinvonalanak folyamatos
biztositasara.
Az tizemeltetes hatekony és gazdasagos biztositasa erdekeben a beszerzesi és piaci
szabalyozok betartasaval olyan vallalkozokat és beszallitokat alkalmazunk, akik
mind minosegben, mind pedig arban es vallalasi hataridoben maximalisan az
intezet erdekeit kepviselik.
Ugy a szakmai feladat ellatasaban, mint az tizemeltetesi korben szerepla
alvallalkozok és beszallitOk az intezet sajat ISO minoseg- és kornyezetiranyitasi
rendszere eloirasainak maximalisan meg kell, bogy feleljenek.
Az ezen a teriileten szerzett piaci tapasztalatokat és elonyoket az alapellatasban
szerepla osszes resztvevo szamara folyamatosan biztositjuk.

5. Marketing tery
5.1 Celpiac
A kerilleti lakosok es azon kivill mindenki, aki betegsegmegelozes vagy kezeles
celjabol igenybe kivanja venni a szakrendelo szolgaltatasait.

5.2 A vallalkozas Altai nytijtott szolgaltatas helyzete
Altalams jarobeteg-ellatas a kertileti és nem keriileti lakosok szamara, mely
szervesen illeszkedik az alap-jarObeteg-korhazi ellatas rendszerebe, kiegesziti es
tovabbviszi a haziorvosi ellatas lehetosegeit, és szamos teriileten csokkenti a
kOrhazi ellatas terheit.

5.3 Milyen ertektobblettel bir a szolgaltatas a vasarlo szamara
A lakOhelyhez yak, kozelseg az ellatas magas szinvonala erteket kepvisel az
igenybevevo szamara.
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A Kft. komplex ellatorendszere a jarobeteg-szakellatas teljes palettajara igen
komoly bazist ad az intezmenyt felkereso betegek szamara. A rendelok szakmai
munkaja olyan szintu, amely a 2015. evben egy kertileti szakrendelotol
maximalisan elvarhato. A szakmai alapossag mellett a betegelegedettseget
biztosttjuk, illetve fokozatosan emeljiik a komforterzet fokozasaval és az ellatast
informatikai rendszerrel tamogatva a betegforgalom sebessegenek optimalis
biztositasaval.

5.4 A szolgaltatas pozicionalasa a versenytarsakehoz kepest
A finanszirozas jelenleg nem hoz letre versenyhelyzetet az allami-onkormanyzati
egeszsegiigyi szolgaltatok kozott.

5.5 Kfiliinbozik-e a szolgaltatas a piacon hasonlo szolgaltatastol. Mennyire sikeres
a szolgaltatas a piacon hason16 szolgaltatassal szemben
Betegelegedettsegi vizsgalatok meger6sitik, hogy rendelointezettink szolgaltatasai
igenyesek, osszehasonlitasban pedig szamos más szolgaltato ellatasat elerik vagy
meghaladj ak.

5.6 Ellenorzes és korrekci6
A Ferencvarosi Egeszsegtigyi Szolgaltato Kozhaszna Kft. tevekenysegenek
ellenorzese folyamatosan és tobb szinten tortenik. Betegelegedettsegi felmeresektol
kezdve, minosegiranyltasi belso és ktilso auditokon at hatosagi és felugyeleti
ellenorzesek biztositjak a tarsasag tevekenysegenek megfelelo miikodeset. Az
ellenorzesek eszreveteleit folyamatosan beepitjtik munkankba.

6. Szervezeti tery
6.1 Vezetok hataskore
Ugyvezeto igazgate
Az intezmeny egyszernelyi felelos vezetoje. Biztositja az intezmeny jogszabalyi
eloirdsoknak megfele16 miikodteteset, az alapito okiratban meghatarozottak
betartask. Egy szemelyben frja ala a szerzodeseket és vallalhat kotelezettsegeket a
Gt., ill. az alapitO okirat korlatai kort. Az agyvezeto feladatkorebe tartozik a
tarsasag tevekenysegenek szervezese, az alkalmazottak feletti munkaltatoi jogok
gyakorlasa tovabba a tarsasag harmadik szemelyek fele torteno, illetve hatOsagok
elotti kepviselete.
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Orvosigazgato
Altalanos igazgat6 helyettes foorvos. Iranyitja a jarobeteg-szakellatasi egysegeket.
Szervezi az intezmenyen beluli szakmai kapcsolatok folyamatos gondozasat.
Gondoskodik a szervezeti egysegek vezetoi szamara a feladatok pontos
megfogalmazasar61 és ismertetesakrol.
Iranyitja az alapellatasi egysegeket, szervezi az intezmenyen beluli szakmai
kapcsolatok kialakitasat, folyamatos gondozasat, killonos tekintettel az alap- és
jarobeteg-ellatas kozotti egyattmilkodesre.

Fokiinyvelo
Kozvetlentil iranyitja az intezmeny gazdasagi-maszaki ellat6 tevekenyseget. A
miikodessel osszefligg6 gazdasagi és penzugyi feladatok tekinteteben az Ligyvezeto
helyettese. Felelos a gazdalkodassal kapcsolatos jogszabalyok betartasaert és
betartatasaert, a gazdalkodas koreben hozott intezkedesekert.

ApoIasi igazgato
Iranyitja, osszehangolja es ellenorzi az Intezet asszisztensi és apolasi munkajat.
Feladatkore kiterjed az intezmeny miikodesehez tartoz6 Oktato Kozpont vezetesere
es makodtetesere. Szervezi, iranyitja a betegnyilvantartast, a betegiranyitokat,
valamint a Szolgalat asszisztenseinek oktatasat és tovabbkepzeset. Gondoskodik a
munkahelyek szakdolgozokkal torteno betolteser61, a helyettesitesek elrendeleser61.
Megteszi a sztikseges intezkedeseket a betegellatassal kapcsolatos panaszok,
kozerdekii bejelentesek és az egyeb rabizott tigyek kivizsgalasara. Szervezi és
iranyitja a haziapolasi szolgalatot.
Humanpolitikai vezeto
Feladata a Humanpolitikai szervezeti egyseg kepviselete, munkafelteteleinek és
mukodesenek vizsgalata, munkakorok meghatarozasa, letszamgazdalkodas, a
feladatok vegrehajtasara legalkalmasabb munkamegosztas kialakitasa,
reszfeladatok osszehangolasa, a nu:o:ides szabalyozasa. Kapcsolatot tart a
dolgozOkkal szemelytigyi kerdesekben.

6.2 Vezetok szakmai hattere, rovid szakmai oneletrajz
Dr. Kovacs JOzsef figyvezeto igazgate
1949. augusztus 13-an sziiletett Budapesten.
Kozepiskolai tanulmanyait a Fay Andras Gimnaziumban vegezte. 1974-ben szerzett
altalanos orvosi diplomat, ezt kovetoen a Fovarosi Onkormanyzat Szent Janos
Korhazanak UrolOgiai Osztalyan orvosgyakornok, segedorvos, alorvos, adjunktus,
majd foorvos beosztasban dolgozott.
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1995. és 1999. kozott a Korhaz foigazgato foorvosa volt.
2001 ota a Ferencvarosi Egeszsegagyi Szolgalat igazgato foorvosa, majd f6igazgat6
foorvosa, 2008 6ta a Ferencvarosi Egeszsegiigyi SzolgaltatO Kiemelkedoen
Kozhasznil Nonprofit Kft. ilgyvezeto igazgatoja
1979-ben szakvizsgazott urologiabol, 1997-ben onkologiabol, 1993-ban az
orvostudomany kandidatusa cimet szerezte meg.
Egeszsegagyi menedzseri diplomat 1997-ben, biztositasi és egeszsegbiztositasi
szakert6i kepesitest 2009-ben szerzett a Corvinus Egyetem Kozgazdasagi
Tovabbkepz6 Intezeteben. Tudomanyos fokozata alapjan az MTA kortestilleti
tagj a.

Dr. Jelinek Benjamin Gabor orvosigazgato
1981-ben sztiletett Budapesten. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnaziumban
erettsegizett 2000-ben. 2008-ben a Semmelweis Egyetem Altalanos
Orvostudomanyi Karan szerzett orvosi diplomat. A Corvinus Egyetem
Kozgazdasagi Tovabbkepzo Intezeteben 2010-ben egeszsegtigyi menedzseri
diplomat szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetem Csaladorvosi Tanszeken
haziorvosi licenszvizsgat tett.
Munkahelyek:
2008 és 2010. kozott Semmelweis Egyetem, kozponti gyakornok
2010 — Ferencvarosi Egeszsegtigyi Szolgaltato Kiemelkedoen Kozhasznd Nonprofit
Kft. alapellatasi igazgat6, orvosigazgato
2010 —Nagymaros Varos Onkormanyzata Haziorvosi Ugyelet
2011 — Fundamed Haziorvosi Szovetkezet
2012 — Qualitas Novum Kft.
Nyelvismeret:
Angol kozepfok, francia egyetemi zarovizsga

Czinder Gezane apolasi igazgato
1964-ben gyermekapoloi vegzettseget, 1972-ben miitos asszisztensi vegzettseget,
1984-ben az OTKI Foiskolai Karan oktatoi szakon foiskolai vegzettseget szerzett.
Munkahelyek
1962-1966 — Jaszberenyi KOrhaz Szaleszet-NogyOgyaszati Osztaly, apolono
1966-1967 — OTKI Gyermekosztaly
1967-1980 — ORI NOgyogyaszati Osztaly és K6zponti Miito
1980-1993 — Balassa Janos Egeszsegtigyi Szakiskola, oktato
— Ferencvarosi Egeszsegtigyi Szolgalat, intezetvezeto fonover, majd
1993—
apolasi igazgatO, az Otthoni Szakapolasi Szolgalat vezetoje
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Oravecz Janosne
1958-ban sztiletett Orkenyen.
Kozepiskolai tanulmanyait 1976-ban Budapest XX., Varga Jena Kozgazdasagi
szakkozepiskolaban fejezte be.
Oklevelet szerzett 1993-ban Oktav tovabbkepzO intezet szamviteli- penzugyi vezeto
neven, felsofoku vegzettsegei 2002-ben Athene idegenforgalmi, informatikai és
Ozletember kepzo Szakkozepiskola Merlegkepes konyvelo vallalkozasi szak, 2004ben Magyar Konyvvizsgalo Kamara Oktatasi Kozp. Kft.Penzugyi- szamviteli
szakellenor allamhaztartasi szak
Munkahelyek.
2004
Budapest, Ferencvarosi Egeszsegi.igyi Szolg. K.K.N.Kft
fokonyvelo (gazdasagi igazgatoi feladatok ellatasaval
megbizva)
1995-2004-ig athely.-el Kispesti Egeszsegtigyi Intezet
Penzugyi oszt.vez helyettes
1992-1995-ig athely.-el. Budapest Hydros Szent Istvan KOrhaz
Penzugyi csoportvezeto
1990-1992-ig kozos.m. Dunavarsanyi Petofi MGTSZ
Kontiroz6 konyvelo, elszamolasok ellenorzese
1982-1990-ig kozos m. Dunavarsanyi Forgacsolo Szersz. Vallalat
Bedolgozo
1980-1982-ig kozos m. Dunavarsanyi Petofi MGTSZ
Penzugyi csoport
1976-1980-ig kozos m. Budapesti Telefongyar „B"-Gyes gyaregyseg
Szerelde uzem programoz6

6.3 Alkalmazottakkal szemben tamasztott kovetelmenyek
Alkalmazottainkkal szemben tarnasztott kovetelmenykent jelenik meg, hogy
mindenkor és mindenben feleljenek meg a tevekenysegukre iranyadO
jogszabalyokban, munkaszerzodestikben es munkakori leirasukban foglaltaknak.
Betegellatasi tevekenyseget vegzo alkalmazottainktol elvarjuk, hogy a beteg
iranyaba keno turelemmel, udvariassaggal, empatiaval viseltessenek.
Rendelointezetek, szakrendelok szamara semminemil eletkori megszoritas torvenyi
vagy rendeleti kotelezettsege nem all fenn, ennek megfeleloen munkajukat
megfeleloen vegzo dolgozoknal eletkori hatar nincs, szamos 70 ev feletti orvos es
szakdolgozo folytathat betegellato és iranyitoi tevekenyseget.
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SZEMELYI JUTTATASOK
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I. Belfcildi ertekesites arbevetele

Berkoltseg /54/
Szem. jell. eget:, kit. /55/
Ber jarulekok /56/
I. Osszesen:

495 168

495 300

16 592

13 000

126 573
638 333

124 000
632 300

100.0 I. OEP bevetel
78,4
Ebbol: Jaro
98,0

Fekvo /9106/

99,1

Alapellatas /9110,9121,9133/

II./ 1. Anyag koltsegek
Gyegyszer, vegyszer /5111/

26 815

13 000

48,5

Szakmai anyag, kisert. te/5114,512,513/

768 070

769 800 10

339 551

342 246 10

50 110

51 384 10

179 757

175 000

9

Haziapolas /9134/

17 038

15 600

9

Ugyelet

31 809

31 800 10

18 970

19 000

100,2

Labor ( Synlab.) /9123/

36 663

36 600

9

lrodaszer, nyomtatvany /5112/

2 845

2 800

98,4

Osteoporozis (Cx Med.)/9120/

41 785

41 700

9

Ozemanyag /5113/

1 239

1 000

80,7

Ber tamogatas/9167/

69 670

65 470

9

20 769

21 000

101,1

6 157

6 000

97,5

76 795

62 800

Gaz, villany, viz /5118/
Egyeb, fenntartasi anyag /5115-17,-19/
1. Osszesen:
2. Igenybe vett szolgaltatasok
Berleti és lizing dij /522/
Telefon, intemet /52721,-22/
Tavhel. vesz. Hull., szemet
/52942,5291,-92/
VallalkozO orvosok /52931/

sal.

Ogyelet,
Labor.
CX
Medical.,
Medicontur /52933-37/
Egyeb vallalkozasok /52932/

Fogaszati eszkoz tam./9166/

Haziorvosi ellatas
81,8 2. Vizsgalati dij /921,924/
3. Foglalkozas-egeszsegtigy /922,923/

2 418

2 000

8

7 962

7 000

8

2 600

97,2 4. Berleti dij bevetel /92906, -07/

5 658

10 000

13 702

13 000

9

6 902

7 000

93,1 5. Koltsegterites /92909,-091,925/
101,4 6. Egyeb bevetelek /92902.928/

2 550

2 000

7

49 728

49 700

99,9

107 852

108 000

100,1

31 872

32 000

I. Osszesen:

100,4 II. Kozfeladat ellatasert nytijtott
dijazas P. Hiv.,Korm. Hiv /926,927/
108,9

8 265

9 000
22 000

9 367

8 000

85,4 IV. Beruhazas

Vasarolt szolgaltatasok /521, 526, 5271,
5295, -96, -98/
Szamitastechnikai programok /52723/

3 654

3 600

98,5 V. Felnjitas

13 059

13 000

99.5

4 387

4 400

100,3

269 871

269 300

99.8

FelelOssegbiztositas (jai-6, fekvo)/533/

2 472

2 620

106.0

Bank ktg, kezelesi ktg. /531,532,539/

3 833

4 000

104,4

6 305

6 620

105,0

109,4

2. Osszesen:

10 000

2 674

21 371

Egyeb tizemeltetesi, fenntart. Kiadasok
/523, 52941, 5299. 528,5294,5991.

0

0

10 740

Karbantartas, javitas, szakmai, irodai
/524/
Ingatlan-karbantartas /525/

Orzes-ved6s /5297/

1 687

102,9 III. Egyeb beveLkamatok/96,97,98/

6 500 11

800 360

800 300 10

197 000

196 800

9

19 292

3 000

1

0
0

0

1 016 652

1 000 06

3. Egyeb szolgaltatasok

3. Osszesen:

4. Eladott, kOzvetitett szolg., egyeb raforditasok

Osszesen:

11 881

13 000

II. Osszesen:

364 852

351 720

96,4

13 681

16 000

117,0

0

0

/8/

III. Ertekcstikkenesi leiras /57/
VI. Beruhazas
V.Felnjitas

r iumms OSSZI EN

0
0
1 016 866 1 000 020

98,3 BEVETEL OSSZESEN
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Az Onkormanyzati tamogatas merteke az uj feladatvallalasi Szerzodes szerint alakul, a
tervben a 2014. evinel 200.000,- Ft-tal kevesebb osszeget vettiink figyelembe, az
egyenletesebb havi titemezes erdekeben.
BEVETELEK
I. Belfoldi ertekesites arbevetele
OEP bevetel
Az OEP-tal szarmazo bevetelt a maximalisra terveztuk. Ezt az egesz evre OEP altal
magadott TVK (teljesitmeny volumen korlat) egyertelmilen meghatarozza. Ezt a
szakrendelo szigoril kontroll mellett teljesiteni tudja.
Az egynapos sebeszet bevetelet az OEP altal meghatarozott HBCS ertekek hatarozzak
meg, és a tervezesnel az osszes teljesitheto erteket vettiik figyelembe.
Beveteleinknel atmeno teteleket kepeznek a kovetkezo vizsgalatok erteke. (Ogyelet,Labor,-osteoporozis,) +/- =0
Vizsgalati dijainknal az osztalyos befizetesek emelkedese nem varhatO.
Foglalkozas-egeszsegiigyi szerzodesek kotese elenyeszo, a Klebelsberg Intezmeny
fenntart6 IX. Tankeriilet 2015. evben is az intezmenyiinknel koti a szerzodeset, mely
3.000.000.-Ft.
— Berleti dij beveteleinknel emelest nem terveztink.
— Koltsegteriteseknel valtozas nem varhato.(Haziorvosaink tovabbszamlazasa)

H. Kozfeladat ellatasert nytljtott dijazas
A polgarmesteri Hivatallal tortent elozetes egyeztetesek soran 2015 evre az elozo ev
gyakorlata alapjan az alapellatas és a jaro beteg-, fekvobeteg-ellatas kozott oszlik meg, az
ossztamogatas osszege 196.800.000.-Ft.

III. Egyeb bevetel, kamatok
Minimalis kamat bevetelt terveztiink

IV. Beruhazas
ezleti terviink elkesziteseig 8.000.000.-Ft beruhazasi koltseg mertilt fel a rossz és tonkre
ment gepek miatt, amit sajat forrasbol kell finanszirozni. (nogyOgyaszat ultrahang,
endoscop gastrofiberoscop, endoscop colonofiberoscop, Rtg, osztaly szerver, Kardiologia
komplett terheleses rendszer kiepites)
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K1ADASOK
I. Szemelyi juttatasok
Berkoltseg: Az elozo evnek megfelelOen tervezttik a berkoltseget, cafeteria juttatas nelkiil
megint. A bertomeg megemelkedese az egeszsegagyi dolgozok berrendezesebol ered,
(kozponti iranyitas dolgozoinak kivetelevel), de ezt az Orszagos Egeszsegbiztositasi
Penztar finanszirozza. Eves tervilnkben ez 65.470.000.-Ft-ot jelent jarulekokkal egyiitt.

II.1 Anyagkoltsegek
Egeszsegtigyi anyagoknal (gyogyszer, vegyszer) az elozo evi felhasznalasokat
vettiik alapul, mivel tobb bevetellel nem tudunk szamolni.(felhasznalasban
szerepel 15.000.000.-Ft-os oltasi program a 0-3 eves gyermekek reszere)
Szakmai kisertekii targyi eszkozeinket az eloirt, minimum felteteleknek
megfelelOen szerezziik be.
Irodaszerek, nyomtatvanyoknal is az elozo evi kiadasokat tartjuk szem elott,
amely a kozponti iktato rendszer kialakitasaval megvalosithatO.(fenymasol6
papir, fest& patron) minimalis felhasznalasa.
Kortizemi dijaink koltsege az adott, és mi igyekeztink a takarekossag elvet
minden teriileten betartani, és betartatni. Az elozo evi adatok alapjan terveztuk.

11.2 Igenybe vett szolgaltatasok
Telefon, interne, tavho, szemet szallitas iagy szinten az elozo evi teljesiteseket
vettiik figyelembe.
A vasarolt szolgaltatasainknal va.11. orvosok, ugyelet, labor, osteoporozisnal az
OEP bevetelt vettiik alapul.
Karbantartas javitas irodai és szakmai gepek koltsege emelkedett az elozo evben,
mivel a gep parkunk mar nagyon régi.
- irodagepeink karb.
- jarmilvek karb.
- szakmai gepek k.
- szakmai gepek k.

770.000.-Ft (fenymasolok)
961.000 .Ft
13.500.000.-Ft (szerzodeses)
6.769.000.-Ft (egyeb, jotallasi, szervizelesi ktg.
anyag koltseg)

Az egyeb vasarolt szolgaltatasainkat az elozo evi teljesitesek alapjan hatarortuk
meg.
Ingatlan karbantartasunkra 8.000.000.- Ft-ot terveztink.
(2. sz. mell.)
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11.3 Egyeb szolgaltatasok
— Felelossegbiztositas: a jaro-fekvobeteg orvosi felelosseg biztositas szerzodott
karigenye (10.000.000.-) .
— Bankkoltseg, kezelesi koltsegek az idei evben is magas szintet mutatnak, amit ki
kell pluszban gazdalkodnunk.
11.4 Eladott, kozvetitett szolgaltatasok, egyeb raforditasok
Haziorvosainknak tovabbszamlazott koltsegek.

III. Ertekcsokkenesi leirds
2015. evi beruhazasainkkal 16.000.000.Osszegzes
Penziigyi tervezeskor az elozo evi teljesiteseinket vettiik alapul, mivel tobb bevetelre nem
tudunk szamitani.
2015. evben is az onkormanyzati tamogatassal, nem veszteseggel, nulla kozeli eredmennyel
szeretnenk zarni.
Gazdalkodassal a penztigyi tervben meghatarozottaknak megfeleloen kivanjuk a feladatainkat
teljesiteni, az Intezettal eddig is elvart magas szinvonald betegellatast biztositva.

Mellekletek:
1.sz. melleklet: Met.leg, eredmeny kimutatas
2. sz. melleklet: Penziigyi tery
3. sz. melleklet: Cash flow kimutatas
4. sz. melleklet: SzallitOk, szerzOdesek listaja
5. sz. melleklet: Targyi eszkozok
6. sz. melleklet: Keszletek
7. sz. melleklet: Ingatlan karbantartas

Kivonat
a Ferenevorosi Egt.s2..s.c5gligyi Szelgciluno
:Vonprolit
Feltig-Iv1J Bizoitsaganak
2(115. nitircius 11-i iilc.'.s.c.nek jeg1'filkOnyrtViJ1

2/2015. (03. 11.) sz. hatarozat
A Ferenevarosi Egeszsegiigyi Szolgaltato Kiizhasznii Nonprofit Kft. Feliigyelii
Bizottsaga a Ferenevarosi Egeszsegiigyi SzolgaltatO Kiizhasznii Nonprofit Kft. 2015. evi
iizleti tervet elfogadja.
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