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Szakkórhrízunk a megadott szempontok alapján és annak figyelembevételével az alábbiak
szerint számol be 2019. évi gazdálkodásáról:

I.

Általános indoklás

1. Az intézmény feladatkörének, 2019. évi tevékenységének ismertetése

Reh abiliítÍciós fekvőbeteg eI I dttÍs :

Szakkórházunk 2019-ben az elbocsátott (kiírt) betegeinek száma 3226 fő' A beuta1tak 63%-a

területi beteg, 37 %o-aterú|eÍen kívüli, de szabad kapacitás terhére felvehetők voltak. A korai

rehabilitációk 80 %-at' budapesti kórházakból Vettük át (Honvéd Kórház, ortopéd Klinika'
Uzsoki Kórház) ,20 %o-áÍ pedig az ország egész területéről vidéki kórházakból.

Továbbra is nagy igény jelentkezik - az ország minden részéről - intézetünk fekvőbeteg-

ellátása iránt, minden fekvőbeteg osáályunk III. progresszivitási szinten nyújt ellátást. A
varakozási idő általában 1-3 hónap közé esik. Ez alól kivételt képemek azon betegek, akik
más kórházakból kerülnek átvételre. Ebben az esetben 1-5 nap' A várakozási idő módosulhat,

illetve jelentősen kitolódhat, ha a betegnek speciális kérése van ('szobához, orvoshoz való

ragaszkodás).
2019. évben 1 haláleset volt a Mozgásszervi rehab.Il. osáályon.



Fekvőbetee struktúra:

Szakma
kód

Szakma
megnevezése

Sz. egység
megnevezése

Agyszám Progr.
Ellátandó
lakosságszám
(min.-max.)

2200
Rehabilitációs
medicina
alaptevékenységek

I.Rehabilitációs
rnedicina
alaptevékenységek
osztálya

80 III. 142.496

2200
Rehabilitációs
medicina
alaptevékenységek

ll.Rehabilitációs
medicina
alaptevékenységek
osztá|ya

70 III. 142.496

2203 Gasztroenterológiai
rehabilitáció

Gasztroenterológiai
rehabiIitációs osÍálv 80 Iil. 9.798.000

(országos)

Agvkihasználtság mutatói osáályos bontásban:

I. em.
Fsz.:
GaszÍro.:
Éves átlag:

Tetőtér:
FszEM.:

Az átlagos ápolási idő az elmi)lÍ években emelkedő tendenciát mutatott, ennek oka elsősorban
aZ elsőbbségi és korai rehabilitációs esetek számának növekedése, továbbá a III-as
progresszivitási szintű komplex ellátáshoz kapcsolódó hosszabb rehabilitációs programok.
2019-ben aZ áÍlagos ápolási idő 24,24 nap.
Agykihasználtság mutatónk a tavalyi 94,8l %-ról 2019-ben 93,14%-racsökkent, amely
fekvőbeteg-osztályonként változő. A csökkenés részben betudható a 2019-ben igen hosszúra
nyúló karácsonyi ünnepek miatti kezelésmentes időszaknak, illetve az intézménytinkben
decemberben bekövetkeZett vírusos megbetegedéseknek.

Emelt komfortfokozatú kórtermek ágykihasználtsága:

2018

96,23%
93,69%
94,35%
94,8loh

2018
87,83%
79,03%

2019

93,88%
91,89%
93,49%
93,14oÁ

2019
88,98%
90,71%
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A két eme1t komfortfokozatú különálló részlegen (29 ágyon), amelyet részleges térítési díj

befizetése mellett vesznek igénybe pácienseink az ágykihasználtság emelkedett'

Jdró beteg elldttÍs:

A fekvőbeteg ellátás mellett _ tekintettel a térségben lakó betegek igényeire, valamint a

kórházunkban fekvőbetegként kezelt, majd otthonukban bocsátott betegek rendszeres

ellenőrzésének' valamint a felvételre váró betegek előzetes vizsgálatának szakmai igényére _

intézménytink járó beteg ellátási tevékenységet is végez. A kórház szakorvosi rendelései

révén résá vesz a térség lakosságrinak rehabilitációs, reumatológiai, gastroenterológiai'

diaetológiai, osteoporosis jráró beteg ellátáSában, nem szakorvosi járó beteg ellátási

tevékenysége pedig a gyógytoma, fizikoterápia, pszichológiai kezelés révén segíti a térség

lakosságanak gyógyulását, illetve egészségmegőrzését.
Emellett a kórház gyógyfiirdő szolgáltatásokat is nyújt.
Járó beteg ellátás területén heti 102 őrában, (56 szakoruosi - 46 nem szakorvosi óra) 12

szakterületen vesz részt a szakkórbáz az ellátásban.
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Forgalom összehasonlíÍó elemzés (esetszám):

Reumatológia
Belgyógyászat
Labor
Röntgen
Ultrahang
Rehabilitáció
Pszichoterápia
Fizikoterápia
Gyógytorna
Gasztroenterológia
Oszteoporosis
ortopédia
Diabetológia

11728 l 3141

A jaró beteg ellátó he1yek eseÍszámaaz előző időszakhoz viszonyítva 12 Yo-os emelkedést

mutat.
Egy esetre jutó beavatkozások száma2,41'
A beutalók haziorvosoktól, illetve saját rendelésekről érkeztek. Területi megosáás szerint

Budapest és vonzáskörzete, Szentendre és vonzáskörzete, Komárom-Esztergom megye.

Fizikoterápia és a gyógytoma csak saj át rendelésről fogadja a betegeket.

Szakrendeléseinkre a várakozási idő általában 5_10 nap.

TVK-2019 finanszírozási év

2018.11.01-2019.10.31 közötti időszakban a NEAK által megállapított TVK pontszám

6133558 pont. IntéZményünk jelentett pontszáma a fenti időszakban 10303845 pont, a TVK
pont különbség 4I70287 pont, azaz 68Yo'ka1túl1éptük a megállapított pontér1éket'

Tekintettel arra, hogy túlléptük a megrí1lapított koÍlátot, így a degresszív finanszírozást is
figyelembe véve, mintegy 8m Ft. vesÍeségünk keletkezett.

Gyógyfürdő:

A gyógyfiirdő ellátás a kistérségben hiánypótló el1átást jelent, a szakkőrház komplex
mozgásszerui betegellátási feladatainak szerves részét képezi, 2019-ben a beavatkozások

száma I071-

A beutalók 90 %-át saját szakrendelésiiLnkön írják orvosaink ' 10 % szintén saját

szakorvosoktól érkezik, külső rendeléseikről.
A gyógyfiirdő kezeléseket legtöbbször a közvetlen környékől, illetve annak vonzáskörzetéből
(Visegrád, Dunabogdány, Leiínyfalu, szigeti községek, Dömös) veszik igénybe a betegek. A
recept kitöltéSe után a beteg rögtön tud időpontot egyeáetni a diszpécserrel'

2018 (eset)

1720
141
745
480
1151
)JZ
333
2826
2689
493
119
301
398

2019 (eset)

1657
115
862
586
1349
384
383
3428
2722
624
161

348
462
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Gyógyfürdő szolgáltatás 2019 ' évt forgalmi adatai:

TTT kód Szo1gáltatás Eset Beavatkozás

i Gyógyvizes gyógymedence

J. Iszappakolás

4. Súlyfiirdő 12 139

5. Szénsavas fiirdő 4 4T

6. orvosi gyógymasszázs 3l )12

7. Y iz alatti (tangentor) l3 I l5
8. Yiz alaÍti csoportos 38 444

Összesen: 98 1071

a.) A Kormány irányítása alá tartoző fejezetek költségvetési szerveinek
eszközbeszerzésiről szóló 198212013. (XII' 29.) Korm. határozatban a Kormány az
irányítása vagy felügyelete a|á taÍozó költségvetési szerveknél beszerzési tilalmat
rendelt el. A tilalom alóli felmentést nem kéftünk, mivel nem volt olyan
eszközbeszerzési'ink, mely eá indokolta Volna.AZ 94/2018. (V' 22') Korm.rendelet
illetve a 9312018. (V. 4.) Korm.rendelet, valamint az 153512018. (X. 29.)
korm.határozat szakkórhazunkat nem érinti. A 2018. évi CXXV' törvény, 8812019'
(IV.23.) Korm.rendelet, továbbá a Kr'tv' 9. $ (7) bekezdés Szerint aZ öregségi teljes
nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszeÍZeÍÍ jogviszonyban állók
jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarítás, valamint ebből
adódóan befi zetési kötelezettség nem keletkezett.

b.) A 32412018' (XII.30.) Korm. rendelet Szerint 6.344.887 Ft. kiadásunk keletkezett
az elmúlt év során a minimálbér, ill. garantált bérminimum emelés kapcsán, melyet
központilag fi nanszíroztak.

c.) Az Ávr. 112lA. s (2) és (3) bekezdése szerint előír1, a bevételek és kiadások
várható alakulásáról szóló adatszolgáltatás prognózis adatai és a tény adatok
eltéréséből adodó, ágazatok által küldött 2019. évi értesítés alapján befizetendő,
illetve a 2019. évi költségvetést terhelő éves bírságként ftzetendő kötelezettségünk
nem volt.

d.) Vállalkozási tevékenység végzéséről (vállalkozási tevékenység bemutatása a
vállalkozás jellege, mértéke; vá|tozása, eredményessége; a költségvetési befizetési
kötelezettség; a vállalkozási maradvénylÍartalék felhasználási céljai ideéÍve,
hogy abból mennyit fordítottak az alaptevékeny ség ftnanszirozására _ szerint);
NE

e.) Vegyes rendeltetésű eszközök esetében az értékcsökkenés alaptevékenység és
vállalkozási tevékenység köZötti megosztási módjának változtatásárő|, az
alkalmazott új módszerről és rövid ismertetés annak hatásáról;
NE



f.) Kiszervezett tevékenységek: mosatás, foglalkozás egészségügy' laboratóriumr
tevékenység, munka- és túzvédelem, belső ellenőrzés.A kiszervezett
tevékenységek működése zavarta|an volt, a betegellátásban, ill. a múködésben nem
okozott semmilyen fennakadást.

g.) Rövid szöveges ismertetés az íntézmény gazdasági társaságokban való
részesedésének, a társaságok által nyújtott, illetve az inÍézmény által igénybe vett
szolgáltatások mennyiségéről és összetételérő|, az intézmény tőkerészesedésével
létIehozott gazdasági társaságok mÍiködéséről, eredményességéről;
NE

h.) 2019_ben nem folyósítottunk visszatérítendő támogatást lakáSfelújításcéljából.

i.) A Kincstári Egységes Számlán kívül bonyolított pénzforgalom:
Munkáltatói lakásépítési a|ap szám|a, melyeÍ az oTP Nyrt. kezel. 20l9-ben
1.165.769FÍ bevételi, illetve 1.165.528 Ft kiadási forgalmat bonyolítottunk, ez a
folyósított, ill. a korábban kihelyezett kölcsönök visszatérülése valamint
számlavezetési díjak és egyéb munkáltatót terhelő költségek, illetve számlák
közötti átvezetés.

j.) A Kincstári e-Adat rendszeren belül jól működött az előtrányzaÍok bejelentése,
módosítása. A Kincstári forgalmunkat az Elektra rendszeren keresztül bonyolítjuk,
mely szintén zökkenőmentesen működik. Intézetünk tapaszÍalaÍa| szerint a

kincstari honlapról jól letölthetők a szükséges információk. 2019. év végén a
kincstári zárás nem okozott gondot. Minden számlát határidőre át tudtunk utalni. A
szükséges előirányzaÍ módositásokat és ERA rendezéseket a januári pótkezelési

időszakban el tudtuk végezni.A KIRA rendszer működésével járó nehézségek,
problémák esetenként még mindig megnehezítikaz ügyintéZési folyamatokat.

k.) Az esetleges évközi intézmény-, illetve gazdasági vezetóváltásról és annak
hatásairól.
NÉ

l.) Létszámadatok alakulása, abban bekövetkező vá|tozások okai, szeÍyezeÍÍe
gyakorolt hatása: Részletesen az I. 2. c. pontban számolrrnk be.

2, Az a|aptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

a.) Alaptevékenységünkben - rehabilitációs fekvőbeteg ellátás 2019-ban nem töfiént
változás'
A következetes, jogszabályi előírásokhoz, szakmai elvárásokhoz igazodő, jelentős

ráfordítás igényű humánpolitikai stratégiánk eredményeként a szakkórház orvosi

és szakdolgozói állománya összetételében és képzettsógében szinte maradéktalanul

biztosítja a hatályos ,,Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásahoz szükséges

minimumfeltételekről'' szóló 60l2003.(X.20.) EszCsM rendeletben, Íovábbá ,,Az
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosításai Alapból tör1énő

finanszírozásának részletes szabályairő|" szolő 4311999.(III.3) kormányrendelet

8/A. számú mellékletében rögzítetteknek való megfelelést. olyan rendkívüli
események nem követkeáek be, amelyek a pénzügyi helyzetre, az eszközök
nagyságára éS összetételére jelentós hatással lettek volna.



b.)

c.)

8

Az inÍézmény által ellátott tőbbletfeladatok bemutatása
NE

Az év során átadott és átvett feladatok és az ezekhez kapcsolódó létszám- és
eló'ir ány zat mozgások bemutatása.
NF,

d.) A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórhaz elismerlen magas
színvonalú tevékenységét 230 ágyon, három rehabilitációs osztályt működtetve, a
kisegitő tevékenységekkel együttesen L93 szervezett létszám mellett végerte az
elmúlt évben.A fekvőbeteg osztályok flnanszírozásának alapj a a krónikus napidíj,
amelynek súlyozása - Az egészségügyi szolgríltatások Egészségbiztosításai
Alapból t<irténő ftnanszirozásának részletes szabályairól'' szóló 4311999.(III.3)
kormányrendelet 8/A. számú mellékletében rögzítetteknek, azaz a rehabiliIációs
szakmai kritériumrendszerben megfogalmazott minimumfeltóteleknek való
megfelelés alapján a rehabilitációs szorzóval történik.
A NEAK évenként ismétlődő felmérését és ellenőrzését követően fokozatosan
évről évre, végül mind a három oszályunk a legmagasabb, a rehabilitációs
szakmai kritériumrendszer feltételeit meghatározó jogszabályban rögzített ,,A''
minősítési besorolást, ezzel kiemelt (2-es) rehabilitációs szakmai szorzót kapott a
finanszírozótól.
Gazdálkodásunkra jellemző, hogy az elmúlt költségvetési években és még 2019-
ben is a bevételeink és pénzmaradványunk fedezetet nyújtottak a sziikséges
kiadásokra, lejárt határidejű szállítói állomanyunk technikai okokból keletkezett'
mindössze63.500 Ft volt. Ennek oka, hogy a partner hamarabb küldte meg a
szám|áját, mint aZ elháríthatatlan okok miatt később aláirt szerződést, ezáltal a
számla teljesítés igazolása a ftzeÍési határidőn belül nem történhetett meg.
2019. év végén 6.356.500Ft támogatásban részesültünk (REP' illetve
struktúratámogatáS)

Szakkórházunk 844.439.602FÍ könyvszerinti értékű vagyonnal gazdálkodik,
melyben meghatározó a 7 64.704'556Ft ér1ékű ingatlanvagyon.
A működést biztosító bevételek döntő hrínyada NEAK által nyújtott támogatás.
A fejlesztésekről részletesen a II. 2. c. pont intézményi beruházási és felújítási
kiadások résznél számolunk be.



il.

Részletes indoklás (az e|őirányzatok alaku|ása)

1. A főbb kiadási tételek feladatteljesítóssel összefüggő a|akulása:

Összes kiadás: 1.35 1.656'528Ft
(ebből dologi kiadás 317.352.655Ft, bér-jrírulék 938.119.339Ft, befizetési kötelezettség

3.2 1 8.95 1 Ft, felhalmozási kiadás 92.965.583Ft.)

Összes kiadás alakulása

Í Bét-j ánllék
938119 339 Ft

rDologi kiadás

a Fellrahrrozási kiadás

lBeÍizetési kötelezettsé3

JOo ooo ooo Ft 600 000 000 Ft 900 000 000 Ft I :00 000 000 Ft

A kiadások 93'1%-a működési 6,9Yo-a felha|mozási jellegű.

A működési kiadásokon be|u| 74,5oÁ-ot képviselnek a bérek és járulékok, 25,2%o-oÍ pedig
dologi kiadások tesmek ki. A főbb kiadási tételek részletezéséÍ aII.2. pontban mutatjuk be'

Azonosítás alatt álló kiadások' illetve bevételek:

Azonosítás alatt álló kiadások állománya
Azonosítás alatt á1ló bevételek állomiínya

Követelés jellegú sajátos elszámolások
ebből:
' foglalkoáatottaknak adott előlegek
- Tb ós CST ellátások
- egyéb túlfizetések
- készletekre adott előleg

Egyéb sajátos elszámolások:

0 Ft.
0 Ft.

1.599.001Fr

510.000 Ft
622.364 Ft
374.1'67 FÍ

92.4'.70 FÍ

100.033 Ft

317 35] ó55 Ft

3 21E 951 Ft
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adott előlegekhez kapcs.AFA
Fizetendő AFA

24.967Ft
-125.000 Ft

2. Az előirányzatok alakulása - az e|őirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése:

a') Az előirányzat alakulása

Intézetünk eredeti költségv eIési ir ány zaÍa 1 .070. 65 1 .000 Ft.
Az érintett időszakban az elemi költségvetés tervszámai 300.7 66 '261 Ft-tal'
összességében 28,1oÁ-kal növekedtek, így módosított előirrínyzatunk év végére
1.371.417 '261 FÍ |ett.

Intézményi hatáskör
ebből:

- maradvány
- pénzeszköz átvételek
_ NEAK támogatás
_ Vis major támogatás
- Egyéb támogatás

Kormányzati hatáskör

- minimálbér,garantáltbérminimum
- bérkompenzáció
- Rezidensképzéstámogatás

Feliigyeleti hatáskör

- intézményi saját bevételek

261.020.301Ft

84.417.63lFt
3.879.369 FÍ

126.755.000 Ft
44.968.301Ft

1.000.000Ft

14.488.838 Fr

6.344.887 FÍ
8.043.951 Ft

100.000 Ft

25.257.1,22 Ft

25.251.122 Ft

Maradványból56 .37 6 '318 Ft.-ot működési, 28 '041 .3 13Ft-ot felhalmozási kiadások
ftnanszirozására irányoztunk elő. A működési maradvány jelentős része a
megelőzó évi szállítói állomány, illetve az előZetes kötelezettségvállalások
ftnanszirozását szolgálta. A felhalmozási maradványt a beruházási kiadásokrrál
Í é szletezetI fe l adatokra fordítottuk.
2.713.600 Ft civil szervezeÍlőI működési kiadásokra átvett pénzeszköz,a
Lakásépítési alap szám|ára érkezett törlesáések összege 1.165.769 FÍ.
A NEAK támogatásnál jelentkező 126.755.000 Ft többlet egy része a
bértámogatás és jövedelem kiegészítés fedezetére szo|gá|t ('7I '734.400 F0'
további 1.087.000 Ft. a krónikus kasszamaradvány (REPCsadmin.tám.),
5.269.500 Ft struktúra átalakításhoz kapcsolódó támogatás, illetve a tervezettet
meghaladó bevétel 664.500 Ft öSszeget képvisel, melyet főként a korábbi évek
egészségügyi és egészségügyben dolgozók bémövekedésével kapcsolatos
kiadásokra irányoztunk elő.
A működési támogatásoknál jelentkező 1.000'000 Ft-ot meghatarozott feladatok
telj esítéséhez nyújtották(helyiönkormányzati támogatás).
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b.) Központi fonásból 6.344.887 Ft-ot biáosítottak minimálbér, garantált

bérminimum fedezetére,8.043.951 Ft_ot bérkompenzáció fedezetére, továbbá
100.000 Ft-ot rezidensképzés trámogatásra. A bérkompenzáció maradéka 49.115
Ft, mely szabad maradványunk részét képezi.

c') Előirrinyzatok évközi vá|Íozása, a tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők:

} Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok évközi előirányzat
vá|tozásai az alábbiak szerint alakultak:

Létszámgazdálkodás

A2019' évi intézményi létszámunk 193 fó.

Az inÍézményi szervezett létszám2019. december 31_én 193 fő volt, melyből betöltött

közalkalmazotti a1lás 18l fő. Munka Törvénykönyve alapjan foglalko ztaÍoÍt vezeÍő 2 fő
(94%), betöltetlen állás 10 fő (5,1%).

A betöltött álláshelyek száma. A betöltött állások közül a tartósan távollévő

közalka|mazoÍtakat (11 fő) 100%-ban tudtunk külső helyettessel pótolni (1l fo).

Megnevezés Szemólyi juttatás (Ft) Munkaadói járulék (Ft)

Jövedelem kiegészítés,bérkieg. 18.343.749
3.3 81 .251

Eü.ágazatibér beépítése 42.258.869 '7.'7s0.531

Kompenzáció,min.bér,
garantált bérminimum

12.139.638 2.249.200

Atvett pénzeszköz 180.000 33.600

Kasszamaradvány (REPCs) 92s.106 161.894

Bértámogatás
52.910.374 6.85 5.973

Előző évi maradvány 6.661.244 4.412.353

Atcsoportosítás 8.069.226 798.456

Osszesen: 141.s48.206 25.',t03.258
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A foglalkoztatott létszám munkaköri csoportok szerinti megoszlása:

Munkaköri csoport

Létszám megoszlása Y áltozás

2018. év 2019. év
fő fő fő

)rvos 15 t6 +1

]gyéb egyetemi v. 3 J 0
Jü'és szakdolgozó 104 105 +1

Jgyviteli do1gozó 17 15 _)
izikai dolgozó 47 42 -5

)sszesen 186 181 -5

A 2018. évhez képest a munkaköri csoportok az a\ábbiak szerint változtak: az orvos létszám
+ 1 fővel, az Eü. és szakdolgozó létszám +1 főve1, az ügyviteli dolgoző -2 fővel, fizikai
dolgozó _5 fővel csökkent.

A betegellátás színvonalának megtartása és a minimumfeltételeknek tör1énő megfelelés
érdekében az orvos létszámot 1 fóve| az Eü. és szakdolgozó \éÍszám +1 fővel bővítettük.

Munkaköri csoport

Havi alapbór átlaga t{övekedés/Csökkenés
mértéke

2018. év 2o19- év RtlÍő
Ft/fő Ft/Ít;

)rvos 553520 572'722 +19202
]gyéb egyetemi v s26666 533033 + 6361
]ü.és szakdolgozó 250805 214809 +24004
jeyviteli dolgozó 336141 387s66 +51425
rizikai dolgozó 163935 184136 +20201

Intézeti átlag 366213 390453 24240

A 2018. évi adatok korrekcióra szorultak. Intézményi szinten az egy főre jutó alapilletmény
átlagosan 24240,-Ft-Íal nőtt. Az alapilletmény növekedés több tényező együttes eredménye:
Az egészségrigyben, több lépcsőben - így 2019_ban is végrehajtott bérfejlesÍés, a
minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, illetve a kötelező soros lépések hatása.

Az átlagos kereset növekedés arányaiban az átlagbér növekedéssel megegyező, alapvetően
az alapbér váItozásnáI Íészletezettek szerinti okokból eredően, továbbá a létszám összetétel
változás, és a központilag finanszírozott, kormányrendeletben meghatarozott 2019.07.01.től
végrehajtott szakdolgozói béremelóshez kapcsolódó mozgóbér kifizetés többlettel
magyarázható.
Az átlagkereset meghatározásában nem szerepel a nyugdíj szüneteltetése mellett
foglalkozatottak számára, külön eljárásrend alapjan igényelt és kifizetett jövedelem
kiegészítés össZege.
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Vésrehaitott bémolitikai intézkedések:

2019. janlár 1-től végrehajtottuk a 3 évenként kötelező, a közalkalmazottak előmenetelét

biáosító soros lépéseket, az egészségügyi bérfejlesáést, valamint a minimálbér és garantált

bérminimum növekedéshez kapcsolódó illetményemeléseket.
2019. i anuártól kifizetett központi kompenzáció (27512018. (XII.21.)kormányrendelet) együttes

összege: 8.043.95 1.- Ft.
2019. évben kifizetett minimálbéremelés összege: 258 '943.-FÍ./hó, garantált bérminimum:
37 1.3 49.-F t. lhő (5 69 4 - 5 l 20 1 9 /PM.sz intézkedés) együttes össze ge : 63 0.292 FÍ. lhó -

2019.07.01-től egészségügyi bérfejlesaési támogatás igénybevétele:

Béremelésre jogosult Trímogatás összege/Ft./hó.

117 eü. és szakdolgozó 4.5'73.824.- FÍ.lhó

2019.o'1.Ol-től egészségügyi bérfejlesztési támogatás mozgó bér vonzata: 168.640'-Ft/hó.

2019. évben létszám racionalizálási eljárást nem hajtottunk végre.

Személyi iuttatások összetétele

Az eredeti előiriinyzat módosítását az I.2.c. pontban leírtak indokolták.
Személyi juttatásokra valamint munkaadókat terhelő járulékokra a rendelkezésre ál|o
módosított elóirányzaI 98,9 %-át használtuk fel.

adatok Ft.-ban

Megnevezés Elijirányzat Index
Eredeti

ei.
Módosított ei. Teliesítés Teljesítés/Mód.előir

Foglalkoáatottak
szemé1yi
iuttatásai

6s0.705.000 778.060.148 170.332.741 99

Külső
szem.iuttatás

180.000 14.373.058 14.361.999 99,9

Munkaadókat
terheló jrírulékok
és szoc.ho
-ebbőlszoc.ho

130.066.000 1ss.'769.258 153.424.599

140.384.321

98,5

Összesen 780.951.000 948.202.464 938.119.339 98,9
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A személyi juttatások alakulása a működési kiadásokhoz viszonyítva

A rehabilitációS ellátás legköltségesebb része a humán erőfonás, működési kiadásaink 74'5
oÁ-át a szeméIyi j uttatások és azokhoz kapcsolódó járulékok teszik ki. A működési kiadások
2,7Yo pontÍal magasabbak a megelőző időszakhoz képest, 2018-ról 2019-re a személyi
juttatások és járulékok 3 '3Yo-kal nőttek, ez a végrehajtott bérpolitikai
intézkedések(létszáLtngazd,álkodásnál részletezettek szerint) hatása.

} Doloei kiadások

A doloqi kiadások évközi előirányzat változásai

Megnevezés
Dologi kiadások

(Fr)

Felügyeleti intézkedés 4.388.621
Atvett pénzeszköZ
(Önkormányzat, al ap ítv ány
támosatás. NEAK többlet)

4.595.269

Atcsopor1osítás

-12.052.'740

Előző évi maradvány
42.024.589

Osszesen: 38.955.739

Az inÍézményi saját bevételeknél keletkezett 25.257 'l22. Ft._os többletből 4.3 88.621.Ft.-al
növeltük a működést biztosító dologi kiadásokat.
Az áÍveÍt pénzeszközökből valamint a tiímogatásból keletkező bevételi többletekből
4.595.269.Ft-oÍ a dologi kiadások fedezetére irányoáuk elő.
A maradványból adódó módosításokat a II.2.a pontban leír1ak indokoljak

adatok Ft.-ban
Megnevezés 2018 2019 201912018

(%)
működési kiadás 1.225.469 1.258.691 102,7

ebből: szem. iuttatás és iárulék 908.107 938.119 103,3

szem. juttatás és iárulék aránya %o 74,1 74,5 100,5
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A dologi kiadások alakulása

adatok Ft.-ban

Megnevezés
2018. évi

telj.
2019.évi
mód. ei.

2019. évi
telj.

Megoszl
.%

Telj.
mód'
ei. l'o

Készletbeszerzés 10s.461.347 116.117.018 115.39'7 .044 36.4 99.4

Szolgáltatás 130.837.109 150.2',75.208 144.391.375 45.5 96,1

Ápa 54.90',7.291 s4.821.964 53.904.064 17.0 98,3

Egyéb 3.100.472 3.'7 41 .549 3.6s4.172 1,1 97,6

Osszesen 294.306.225 324.955-739 311.352.655 100 97,7

Dologi kiadásaink összege 31'7 .352'655Ft, 23 '046.430 Ft-taltöbb a mege|őző év kiadásaihoz
képest.

A dologi kiadásokon belül jelentős hányadot, 45,5%o-oÍ képviselnek a szolgáltatási kiadások.

ezen belül 34,8%o-oÍ a közüzemi díjak. Készletbeszerzésekre éves szinten 115.397.044 Ft-ot

költöttünk, amelyből a szakmai és üZemeltetési anyagok arÍnya 27 -'73oÁ-oÍ képvisel.

Élelmezési kiadásaink összege 58.487.443Ft,győgyszerellátási kiadáS 26.488.584Ft' ezen

túlmenően a győgyszer ellátáshoz kapcsolódó adományok, kedvezmények összértéke

12.641.4'7lFt.

Betegeinknek a korházi itt tartózkodásuk idején a jogszabályokban elóírt gyakoriságú és

összetételű étkezést biztosítunk, a napi élelmezési norma 610 Ft, ami meghaladja a hatályos

szakmai minimumfeltételekben foglaltakat. A szakmai specifikumokhoz igazodóan
figyelembe vesszük az egyéni díétás étkezést igénylő betegek sziiü<ségleteit és dietetikusaink,
továbbá a felkészült és reform étkeáetés Íárgyában képzett élelmezési terület munkatársai

együttműködésével biztosítjuk számukra a szakmai előírásoknak megfelelő tápanyag és

energia bevitelt.

Az oszháIyok profiljához igazodóan állapítottuk meg és folyamatosan monitoroznlk az egy

ápolási napra jutó gyógyszer felhasználási keretet, a főgyógyszerész feladata e keretek

felhasználásának nyomon követése, a orvos szakmai kontrollt az orvos-igazgaÍó gyakorolja.

Az üZemvitelt biáosító készletek normatívtól eltérő beszerzésének engedélyezése egyedi

elbírálást követően történik.

ellátottak pénzbeli juttatásai
NE

egyéb működési/felhalmozási cé1ú kiadások

elvonások és befizetések:
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2019_es év sorrín 3.218.132 Ft befizetési kötelezettségiink keletkezett.mely

a2018. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány, illetve meghiúsult
maradvány összege.

működósi/felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Intézményünk támogatási kérelemmel fordult Szakkórházunk konyháján lévő
teherfelvonó berendezés teljes cseréjére vonatkozóan' A támogatás elbirálását
követően 2018. november 14-én vál|alkozási szerződést kötött a berendezés
cseréjének kivitelezése Íárgyábart a kivitelezés teljes költsóge 5 250 180 forint
volt. Fentiek alapjÍn láthatóvá vált, hogy a megítélt 7 074 000 forínt
támogatási összegből a tárgyi kivitelezési munkálatok elvégzését követően
felhasználható pénzmaradvány keletkezik A teljes támogatási összeg
felhasználásnak érdekében Intézményünk kérelmezte a támogatási összeg
pénzmaradv ányának átcsoportosítását a kommunális hulladék optimálisabb
kezeléséhez szükséges hulladékprés berendezés beszerzésre. Intézményünk
átcsoportosítási kérelmének elbírálását követően a támogatási szerződ,és 2018'
december 19-én módosításra került, lehetővé téve ezzel a hulladékprés
beszerzésének megvalósítását 2019. junius 30-ig hataridővel.A beruházásra
fordítható 1 .823.820 Ft a beszerzés meghiúsulása miatt, - melynek oka
előzetes kalkuláció szerint az eszköz gazdaságÍa|artizemeltetése
visszafi zetésre került.
Appwzcss-1'tz018. számú, puffer1arlály beszerzésre kapott támogatásból
megmaradt 819 Ft szintén visszafizetésre került a támogató felé.

} beruhazási és felújítási kiadások

Beruházási előirányzatunk 3.700.000Ft volt,
nem volt. A módosítást saját hatáskörben,
támogatásból eszközöltük, az alábbiak szerint:

felúj ítási kiadásainknáleredetielőirányzatunk
az e1őző évi maradvány terhére valamint

Megnevezés
Felhalmozási
kiadások (Ft)

Felügyeleti intézkedés
9.806.2s4

Támo gatások,átv etÍp énze szkö z
(Önkorm.,alapitvány, ösztönző

támogatás,Vis major
támogatás)

s0.308.301

Atcsoportosítás
3.r84.239

F'lőz.ő évi maradvánv
28.041.313

Összesen: 91.340.107
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Beruházás

adatok Ftban
Megnevezés Módosított ei. Teliesítés Teliesítés 7o

Beruhazások
ebből:

93.215.468 91.140.944 97,8

ÁnEK Vis Ma;o.
- Konyhai teherfelvonó
- Rehabilitációs robot
- 37. épület szolgálati

lakás felújítása
- ehhez saját erő
- 4. szarnű épületben lévő

3 db szolgálati lakás
felújítása

- ehbez saját erő
- Négyrekeszesgalvánkád
- ehhez saját erő

4.134.000
6.946.265

1 1 .459.031
6.r79.419

24.063.005
7.603.913
2.500.000

97.r50

4.134.000
6.946.265

1 1.4s9.031
6.179.419

24.063.005
7.603.912
2.500.000

97.150

100
100

100
100

100
100
100
100

- Puffer tartály csere
- Főépület ftildszint

burkolat cseÍe
- Tervezői szerződések
- Elektromos hosszú

platós jármű

4.254.s00

4.862.843
3.401.920

4.262-120

4.254.500

4.862.843
3.401.920

4.262.120

100

100
100

100

- 2019. évi NEAK
struktúra támogatás

1.700.000 0

Nagy értékű
eszközbeszerzés

5.056.570 4.682.047 92,6

- Egyéb kis értékű
eszköz<ik beszerzése

6.694.732 6.694.732 100
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Beruházások

ÁEEK _ Vis major 2018

Konyhai teherfelvonó

Szakkórházunk konyháján lévő l972-ben üzembe helyezett 1 db 500 kg teherbírású 2
megállós teherlelvonó elromlott, használhatatlanná válÍ' A teherfelvonót gyártő cég
megszúnése miatt a teherfelvonó javításához szükséges Íó alkatrészek beszerzése sem volt
már lehetséges, ebből kifolyólag javítása sem volt lehetséges. A teherfelvonó berendezés
teljes cseréje szükségessé r ált'
Intézményünk az igényelt vis major támogatás elbírálását követően 2018. november 14-én
vállalkozási szerződésÍ kötött 1 db 500 kg teherbírású elektrohidraulikus teherfelvonó
cseréjónek és a hozzá kapcsolódó tervezési-, bontási-, kivitelezési-, és engedélyezési munkák
elvégzésére. A tervezési-, engedélyezési és bontási munkák 2019. év elejére elkészültek. A
kivitelezési munkálatokat V állalkoző 2019. március 14.-én teljesítette.
A kivitelezés során, a régi teherfelvonó bontását követően beépítésre kerül egy 500 kg
teherbírású, egyedi típusú, 4 m emelőmagasságú, 0,15 m/s névleges sebességű, közvetett
hidraulikus hajtású, 2 megállós, egyoldali rakodóhelyű elektrohidraulikus teherfelvonó. A
teherfelvonó vezérlése relés, külső hívó-küldő, a fiilke 1 400 mm széles, 1 040 mm mély és
1 000 mm magas, a Íiilke három oldalán festett korlát található, az akna szélessége 1 ó40 mm,
az akna mélysége 1 400 mm, az aknasüllyeszték 530 mm. A teherfelvonó motorjának
teljesítménye 3 kW, a szivattyú szá||ítása 16,3 llperc, dugattyúja 60 mm átmérőjű 2 150 mm
lökettel, a hajtómű típusa hidraulikus tápegység.

AEEK - Vis maior 2019

2 db többíunkciós rehabilitaciós robot beszerzése

Intézményünk 2018' szeptember 25-én téLrnogaÍási kérelmet nyújtott be rehabilitációs robotok
beszerzésére vonatkozóan.
A támogatási kérelmünk elbírálását követően Szakkórházunk 2019. április 9-én szerzódést
kötött 2 db rehabilitációs robot szállítására' üzembe helyezésére és a kezelői oktatás
megtar1ásara vonatkozóan. Eladó 2019. április 16-án a robotokat a szerződésben foglaltaknak
megfelelően leszállította, a beüzemelés elvégez\e és a kezelói oktatást megtartotta. Eladó a
szerződésben foglaltakat teljeskörűen teljesítette.
A Meddevice Kft.-vel kötött szerződés teljesítésének keretében két Tyromotion gyártmányú
rehabilitációs robot került beszerzésre.
A Tyromotion Pablo típusú rehabilitációs robot a terápiás lehetőségek széles skáláját nyújtja a
felső és alsó végtagok ortopédiai és neurológiai karosodásai következtében mozgásszervi
rendellenességekkel rendelkező páciensek számára. Az általa biáosított folyamatos
kiértókelés tá1ékoztatja a terapeutát a Íerápia előmeneteléről. A Pablo System integrált
megoldás a kéz és a kar terápiá1éLra,az érzéke\ővel ellátott fogantyú a kéz és a kar állapotának
kiértékelésére és terápiájára szolgáló, valódi multifunkciós rendszert képez, amely nem
csupán elősegíti a különféle fogómozgások gyakorlását, hanem regisárálja is a fogás erej ét és
a mozgáStartományt. A ,,tyroS'' integrált szoftver audiovizuális feedbackkel kiegészített
interaktív kezelést nyújt. Minden egyes kezelési alkalom eredményei automatikusan
bejegyzésre kerülnek a kiérlékelési jelentés adatbázisába. A rendszer moduljainak
köszönhetően a Pablo még komplexebb: a Pablo MultiBall: segit az alkar pronációja és
szupinációja, valamint a csukló hajlítása és nyújtása helyreállításában ' Ez a rendszer akár a
rehabilitáció kezdeti szakaszában is használható. Ennek érdekében az érzéke\ővel ellátotÍ
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fogantyú egyszerűen behelyezésre kerül a Pablo MultiBa1lba. A páciens kezét egy rugalmas
szíjakból á1ló rendszerrel a labdához kötik. A Pablo Multiboard: a felső végtag ízületeinek
mozgatásáÍa hasmálható a disÍális gyakorlatoktól a proximálisakig, amelyek ismétlódő
jellegúek, és egyszerre több ízületen végezhetők. A Multiboard segítségéVel még a súlyos

károsodást szenvedett páciensek is kezelhetők annak érdekében, hogy megtanulják elkerülni a

kompenzációt a mozgás során. Interaktív terápiát nyújt a maximális motiváció érdekében.A
tyroS szoftverbe beépített kiértékelő programok, köÍük az erőellenőrzési index (ForceControl
Index), valamint a nagy választékban elérhetó terapeutikus játékok különösen motiválóak. Ez
egyrésá annak köszönhető, hogy a terápiás előrehaladás könnyen követhető, és az elért

eredmények világosan láthatóak a Pablo segítségével, másrésá pedig annak, hogy a játékok

nagyon szórakoztatóak' Egyetlen eredmény sem vész el, mindegyik regisárálásra kerül, és

bármikor elérhető. A teÍapeuta teljes ellenőrzést gyakorolhat: ó az, aki megszabja az irányítási
beállításokat és a játékok nehézségi szintjét. Ez a lehetősóg a páciens teljesítőképességének
maximumán végzeÍt terápiáÍ bizÍosit. Az audiovizuális és tapintásosfeedback ugyanakkor
lehetővé teszi a maximális koncentrációt és a magasabb fokú motivációt.
A TyromotionTymo típusú rehabilitációs roboÍ az egyensúly és a testtaÍás fejlesztésére

szolgálo rendszer. Haszrrálható állva, ülve és kézzel támaszkodva egyaránÍ. A Tymo pontos

visszajelzést biaosít a páciens egyensúlyi állapotáról és a lehetővé teszi 3D-s motivált
játékokkal az egyensúly fejlesztését. Vonzó, vezetéknélkü1i formatervezése számos

tréninglehetőséget kínál: Az egyensúly és a posÍurális kontroll javiÍására egyaránt

alkaImazhaÍó, illetve segítséget nyújt a felső végtagokkal végzett erősítő_ és

támasztógyakorlatok során. Még az előre beállított kiinduló pozíciók (tiímasztás, ülés, állás) is
tetszőlegesen bővíthetők. Az egyénileg beállított gördülő testtel a TYMo mozgathatóvá válik
és így lehetővé Ieszi az egyensúly érlékelését és javítását. Igy minden páciens egyéni

hiányosságaira lehet összpontosítani. A TYMo alkalmas minden korosáály idegrendszeri és

ortopédiai pácienseinek kezelésére.

37. épület szolgálati lakás felújílása (homlokzati hőszigetelés)

A kórház működéséhez szükséges szakember állomány biaosítása a területi adottságok okán

tapasztalataink szerint csak úgy lehetséges, hogy szolgálati lakások biaosításával tesszük
vonzová az adott munkakört. Ehhez szükséges a meglévő, leromlott állagú lakóépületeink egy
részének felújítása, átalakíÍása. Szolgálati elhelyezés biáosításával a toborzási tapasáalatok
szerint nagyobb lehetőségünk nyílik a rehabilitációhoz sztikséges kvalifikált szakemberek

felvételére és megtartásiíra. A szakkórház ingaÍlan vagyonának a közvetlenül nem a

betegellátást, és az a^ kiszolgáló egyéb tevékenység céljriró szolgáló részei már az á]lami
átvételt megelőző évtizedek alatt is folyamatosan amortizálódtak' A lehetőségek beszűkültek,
a szolgálati elhelyezésre alkalmas épületek ál|aga a felújítások elmaradása miatt teljesen

leromlott ezérÍ a 37 ' számú lakóépület - melyben két lakóegység található - külső
hőszigetelése és a külső nyílászárók cseréje szükségszerúvé vált.
Két eredménytelen ajánlatkérési eljárást követően, a harmadik alkalommal lebonyolított
ajanlatkérési elj rírás alkalmával 1 db áta1ánlat érkezett. Szakkórházunk az ajánlaÍot tevő

Vállalkozóval történő egyeÍetést követően a munkálatok elvégzésére vonatkozóan 2019.

október 1.-jén vállalkozói szerződésÍ irt alá.
A kivitelezési munkálatok során a 37 . számú lakóépület homlokzati hőszigetelési kivitelezési
munkálatai és a nyílászárók cseréje valósult meg.

Az épület energetikai jellemzőinek számíÍása a 712006. TNM rendelet 2019. janurít 1-től

hatályos állapota szerint, a 6. szrámú melléklet A közel nulla energiaigényű épületek (KNE)
követelményszintj e követelményeinek figyelembevételével, a WinWatt ftitéstechnikai

programmal és a Belső Udvar Építész és Szakértő Iroda által készített Excel file segítségével

készült el. A tervezett lakóépület összesített energetikai jellemzője teljesíti a közel nulla
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energiaigényű (KNE) ópület előírását (Ep:138% <Ep,max-l00)' teljesülnek az DD vagy jobb
minősítés további feltételei is. Ezekkel a tervezett lakóépület ,,DD'' Korszerút megközelítő
energetikai minőség szerinti besorolásba tarlozik. A tervezés során a 712006' (IV.24.) TNM
rendelet előírásait tanulmányozva egyértelművé vált' hogy a homlokzati hószigetelésekkel
csak bizonyos szintig (költséghatékony követelményszint) lehet javítani az épilet energetikai
jellemzőit, közel nulla energiaigényrí épület létrehozásiához belső gépészeti átalakítáSok és
megújuló energiaforrások igénybevételére is szükség lenne. A felújítás soran jelenleg nem
tudtunk alternatív energiaellátást igénybe venni az épület energia e||éttásához, tekintettel arra,
hogy a felúj ítás kivitelezésére rendelkezésre álló támogatási összeget ez jelentősen
meghaladta volna.
A homlokzatokon levő számos elektromos és gépészeti elem részben elbontásra került. A
megmaradó berendezések beépítésre kerültek a hőszigetelésbe' A megmaradó gépészeti és
elektromos elemek: gázórák és génora szekrény, gazcsövek, DK-i homlokzaton levő
aknanyilas, villámhárítók, falba épített elektromos dobozok, villanyórák műanyag dobozai (az
acél szekrények elbontásra kerültek), acél korlatok.
A hószigetelési munkák megkezdésé elótt az ereszek faelemeit megvizsgáltiík és szükség
szerint cserélték M egyes elemeket. Ezzel egyiÍt cserélték a függőeresz csatornákat és a
lefolyókat is. Az új szerkezetek horganyzott acélból készültek.
A homlokzat felújítások geometriai es szerkezetei határai alul a járdik, teraszok, felül az
ereszek. A munkákat ezen határokon belül végezték el, a teljes homlokzati felületeken. Az
általános homlokzati felületre 12 cm vastag ásviínygyapot hőszigetelés került' A
hőszigeteléseket felvezették egészen az ereszek alá. A hőszigetelés zÍtását a lakások feletti
padláson 20 cm vastag ásványgyapot paplan leterítésével oldották meg, a széleken a
homlokzati hőszigeteléshez csatlakoztatva. A lábazatokra 10 cm vastag XPS hab hőszigetelés
került, egészen a járdák szintjéig.
A meglévó homlokzati nyílásokat kibontották és helyüke új műanyag profilú nyílászrírók
kerültek, kótrétegű hőszigetelő üvegezéssel, a vonatkozó hótechnikai előírásoknak
megfelelóen. A beépített nyilászétrók körül a szükséges belső vakolati pótlások és festés
javítások elkészültek. A nyilaszárókat külső vízvető lemezzel és belső könyöklővel együtt
építették be, a sztikség szerinti szegély és takaró elemekkel.
A homlokzat felújítási munkákhoz ÍartozoÍÍ a bejrirati közlekedók és lépcsők, valamint a
szobák előtti terasz és lépcsők felújítása is. Itt új' ragasztott kerámia burkolatok készültek. A
felázás veszély miatt mindkét terasznál az a|ső 30 cm-es magasságban XPS hab hőszigetelést
tettek be.
A két hosszoldalon levő acél korlátot teljesen felújították, rozsdátlanítottrik, javították majd
mérzolták.
Vállalkozó a felúj ítási munkálatokat készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljarás
lezajlott. Vállalkozó a szerződésben foglaltaknak megfelelően az ingatlant üzemeltetésre és
használatra átadta. Vállalkozó a szerződéseben foglaltakat 2019. december 20_án teljeskörűen
teljesítette' a szerződés szerinti végszrámláját benyújtotta.

1. számú épületben lévő 3db szolgálati lakas felújítasa

Szakkórházunkat is elérte a Magyarországon általános humán erőforrás krízis, mely jellegét
tekintve már nem csak az egészségügyi, hanem a gazdasági, műszaki területen dolgozók
körére is kiterjed. A probléma mielőbbi menedzselése nélkül prognosáizálható ellátási és
működési zavarok lépnek fel. A szakkó rháLz földrajzi elhe1yezkedését tekintve az
alkalmazottként potenciális lakosság egy rendkívül szűk fildrajzi területre, csekély
lélekszámra korlátozódik, a Duna bal par1j a mentén. A munkaerő toborzás kiterjesáéséhez
elengedhetetlen feltétel a versenyképes jövedelmen felül a munkahely közeli lakhatás
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biáosítása. A szakkőrház ingatlan vagyonának a közvetlenül nem a betegellátást' és M azt

kiszolgáló egyéb tevékenység céljáro szolgáló részei már az á||ami átvételt megelöző
évtizedek alatt is folyamatosan amoftizálódtak. A lehetőségek beszűkültek, a szolgálati
elhelyezésre alkalmas épületek állaga a felújítások elmaradása miatt teljesen leromlott, ezért a

4. számű lakóépületben lévő 2 db lakóegység teljes felújítása és plusz 1 db új lakóegység

kialakítása szükségszerúvé vált.
Az első eredménytelen ajánlatkérési eljárást követően, a második alkalommal lebonyolított
ajánlatkérési eljárás alka1mával 1 db fuaján\at éÍkezett. Szakkórházunk az aján\aÍot tevő
Vállalkozóval történő egyeztetést követően a munkálatok elvégzésére vonatkozóan 2019.

október 1.-jén vállalkozói szerződést irt a|á.

A kivitelezési munkálatok során a 4. számú lakóépiiletben lévő 2 db lakóegység teljes

fe1újítása és plusz 1 db lakóegység kialakítása valósult meg. A sziikséges beltéÍi bontási

munkálatok következtében eltávolításra kerültek a használhatatlanná vált és amoftizálódott
burkolatok, nyílászátók, szaniterek. Mindhárom lakóegység szigeteléssel ellátott, a

talajnedvesség ellen többrétegű padlószigetelés, valamint az utólagos talajnedvesség ellen
furatinjektálásos módszerrel vízszintes falszigetelés alkalmazásával került kivitelezésre. AZ
elektromos vezetékek, kábelek, csatlakozók és kapcsolók, lámpák, lámpatestek cseréje

megtör1ént, a régi alumínium elektromos vezetékeket rézvezetékre cserélték' Az épi|et viz-,
és csatoma vezeték elemeit kicserélték. A falak szel|őző falszátiÍő alap-, felújító majd

színvakolat lelvitelét követően falfestékkel kerültek lefestésre. A padlóburkolatokat egy részét

laminált padló, valamint mázas kerámia alkotja. A falburkolat egy része festett, illetve
csempéZett. A vizesblokkokban új szaniterek, elektromos bojler, valamint a konyharészben

mosogatóelem és elektromos villanytűáely került beépítésre. A nyílászárók cseréje

megtöÍént, fa beltéri nyi|ászárók, illetve műanyag kültéri nyílászárók kerültek beépítésre.

Vállalkozó a felújítási munkálatokat készre jelentette, a múszaki átadás-átvételi eljarás

lezajlott. Vállalkozó a szerződésben foglaltaknak megfelelően az ingat|anÍ üzemeltetésre és

használatra átadta. Vállalko zo a szerzódéseben foglaltakat 2019. december 20-án teljeskörűen

telj esítette, a szerzí5dés szerinti végszámláj át benyújtotta.

N é glreke sze s galvánkád b e sze rzé se

Szakkórházunk fizikoterápiás részlegén a 4 rekeszes galvánkád elromlott, javítása

megoldhatatlan, ezért szükségessé vált egy új berendezés beszerzése.
Az ajánlati felhívást követően beérkezett árajánlatok közül Szakkórházunk számára a

legoptimálisabb ajánlat került kiválasztásra. A négyrekeszes galvánkád beszerzésére

vonatkozó adásvételi szerződés 2019' október 17._én került aláírásra. Eladó a berendezést

2019. november 28-rín leszállította, a szerzódésben foglaltaknak megfelelően a berendezést

beüzemelte és a felhasználók részére a kezelői oktatáSt megtartotta. A berendezéshez Íartozó

kezelőszék 2019. december 5_én került leszál|itásta. Eladó a szerződéseben foglaltakaÍ 2019.

december 6-án teljeskörűen teljeSítette, a szerződés szerinti végszámláját benyújtotta.

Az új négyrekeszes TrautweinGmbh gyártmányn, GI-vZ típusú galvrínkád kialakítása dupla

lábfürdős kádtest és a vele egybeépült kezelőpult mélyhúzott, varrat nélküli, anyagában

szinezetÍ' A lábfiirdőn kívülről laminát megerósítés található, éS körbefutó külső műanyag

borítás. A 2 kézfnrdő anyaga mélyhúzott, vanat nélküli, anyagáb an szinezetÍ, magasértékű

akril, a kézfürdőket elforgatható, fehér műanyag bevonatú konzolok tartják, melyek egyben a

vízleeresztést is szolgáljak. A víáöltő és leeresztő elemek típusa és anyagai: - 1 db központi

termoszÍátos szelep (DN15) - a vízhőmérséklet és a leforrrízási veszély kiküszöbölésére' 4

kádtö1tő elem (DN15), 4 db lefolyószelep (DN32), beépített lefolyó és túlfolyó csövekkel (

DN25), réz és múanyag belsó csövezés. A berendezése vezérlőegysége mikroprocesszoros,
LDC kijelzős, programozható elektróda polaritással ellátva. A berendezés alkalmas

alacsonyfrekvenciás dyadinamikus impulzusáramformákkal kombinált kezelésre (MF, ultra_
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ingeráram, négyszög hullámalak, 0,5 Hz és 2 Hz) ' A készülés az áram, feszültség, kezelési
idő, átaramlási forma, elektródapolaritás, áramforma, utasítások, hibákat digitális kijelzőn
keresztül jeleníti meg. A berendezés elektródái rozsdamentes anyagból készültek és
levehetőek, valamint állíthatóak. Az elektródafeleületke speciális elektrooptikai kezeléssel
vannak el1átva - a felületen nincs vastartalom, így ma'ximálisan lecsökken az oxidáció
(rozsdásodás) veszélye. A készülék vészkikapcsolóval és biztonságtechnikai funkciókkal van
ellátva, a biztonságtechnikai szempontból lényeges elemek öntesZjét bekapcsolásnál elvégzi
a berendezés és az izem alatt folyamatosan felügyeli. Hiba esetén, valamint az álram és
feszültség értékek 20%_os túllépésénél automatikusan lekapcsol' A kád helyigénye: ca. 1.000
x 800 mm, karkád hasmos térfogat: 20 liter, lábkád hasznos térfogat: 50 liter, vízcsatlakozás:
DN 20' lefolyó csatlakozás: DN 100, elektromos csatlakozás' 230 V' 50 Hz, 100VA,
érintésvédelmi osáály: II, max. kimenő feszültség: 24 Y, max. kimenő áram: 2 A egycellás
üzemben, max. kimenő áram: 30 mA többcellás üzemben'

Főépti I el bur kol at c s er e (ö ldszint)

Szakkórházunk ft]ldszintjének hidegburkolattal ellátott padlóburkolata erősen kopott,
toledezett, elhasználódott volt' EZért Intézményiink 2018. december 1.7 -én vállalkozói
szerződést kötött szakkórházunk foépületének Ítildszintjén található egyes helyiségeinek
melegburkolattal való ellátásának kivitelezésére.
A kivitelezési munkálatok 2019. január hónapjában kezdődtek meg, melynek során a
földszinti helyiségek, Silver Knight 455-865 típusú rugalmas padlóburkolattal lettek ellátva.
Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat készre jelentette, az átadás-átvételi eljarás lezajlott.
Vállalkozó a szerződéseben foglaltakat 2019. február 22-én teljeskörúen teljesítette, a
szeruőd'és szerinti végszámláját benyújtotta.
A TECH Surface nevű, szabadalmazÍatott technológia alkalmazásával kifejlesZett Grabo
Silver Knight rugalmas padlóburkoló megoldást nyújt az egészségügy legsiirgetőbb
problémájára, a kórházakban terjedő fertőzéseke. A Grabo Silver Knight az első
fotokatalitikus önfer1őtlenítő felület, amely tökéletes választás bármilyen egészségügyi
alkalmazási területre. AZ önfeÍőtlenítő tulajdonságát az egyedülálló Nanoezüstből és
NanoTio2 részecskékből álló dupla- védelmi-rendszer biaosítja. A grabo Silver Knight
az első önfertőtlenítő tekercses vinyl padlóburkoló, amely vegyszerek használata nélkül
tünteti el a kórokozókat. A piacon egyedülálló tulajdonság a kettős védelmi rendszernek
köszönhető. 1. védelmi vonal: nano-ezüst elpusáítja a baktériumokat fertőtlenítő
alkalmazása nélkül. A felület további előnyös tulajdonságai ktjzé tartoz1k a
könnyűtakaríthatóság és a légtisáító funkció. A Silver KnightAcoustic 7 termék egy 3,20 mm
összvastagságú, 0'7 mm koptatórétegű akusáikus padlóburkolat, amely a fenti
tulajdonságokon túlkiváló kopásállósággal, extrém folt- és vegyszerállósággal, valamint Bfl-
s1 tűzállósági bevizsgálással rendelkezik és jó járáskomfortot és hangelnyelést biztosít.

HMV puffer ttiroló tartóly cseréje

Szakkórházunkban a melegvíz ellátását 3 db puffertartály biztosída, melyből kettő
meglehetósen régi. A két régi puffertartály közül egyet az előző évben sikerült támogatási
fonásból kicseréltetnünk. A második régi puffer1arlály is cserére szorult a kora és állapota
mj'atÍ' EzérÍ Intézményünk 2018. december 20-án vál\alkozői szerződést kötött fútési puÍfer
tároló taftály szállitása, beszerelése' szigetelése, üzembe helyezése, meglévő tartály bontása,
elszállítása tárgyú munkákkivitelezésóre. Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat készre
jelentette, a berendezés beüzemelése megtörtént, a műszaki átadás_átvételi elj árás lezajlott.
Vállalkozó a szerződéseben foglaltakat 2019. március 20-an teljeskörűen teljesítette, a
szerződés szerinti végszámláját benyújtotta.
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A kivitelezési munkálatok során beszerelésre került 1 DB TF 5000/6 típusjelű fekvő
elrendezésű frítési puffer tároló tatály-l600x2950milliméter befogadó méretekkel 5000 L
névleges térfo8attal, maximum 6 bar üzemi nyomásra, belül nyers felülettel, hőszigetelés
nélkül, kívül rozsda gátló alapozással. A tartály gyár1ásánál felhasznált alapanyagok s235JR
anyagminőségű szerkezeti acélok.

Tervezői szerződések

A kőthaz működéséhez szükséges szakember állomány biztosítása a területi adottságok okán

tapasáalataink szerint csak úgy lehetséges, hogy szolgálati lakások biaosításával tesszük
vonzőyá az adott munkakör1. Ehhez szükséges a meglévő, leromlott állagú lakóépiileteink egy

részének felújítása, áta|akitása. Szolgálati elhelyezés biÍosításával a toborzási tapasZalatok
szerint nagyobb lehetőségünk nyílik a rehabilitációhoz szükséges kvalifikált szakemberek
Í'elvételére éS megtartására. Alehetóségek beszűkültek, a szolgálati elhelyezésre alkalmas
épületek állaga a felújítások elmaradása miatt teljesen leromlott. Szakkórhazunk a felújítási
munkálatokhoz sziikséges kiviteli tervek elkészítésére, a tervezésre 2018. december 20-án

saját intézményi fonásból biztosítottan tewezői szerz<ídéseket kötött a 4. épület, a 37. épület'

és a 40. épületre \ onatkozóan.
A tervezési munkák 2019. januárj ában elkezdódtek. A 4. épületre és a 37. épületre, Valamint a

40. épületre vonatkozóan a szakági tervezók a szerződésben foglaltakat 2019. júniusra

teljesköníen teljesítették, a szerződés szerinti számlákat benyújtották.

Elektromos hosszú platós j ármű

Szakkórházunk területén egy elavult motoros platós teherszállító járművet hasnálunk
anyagok és eszközök szállitására. A meglehetősen elöregedett, elhasználódott és hangos

teherszállító jármű mellé szükségessé vált egy új, korszerúbb, gazdaságosabb teherszállító
jármű beszerzése. 2018. december 20-án Intézményünk Saját intézményi fonásból
biáosítottan szerződést kötött 1 db hosszú platós elektromos jármú beszerzésére' Eladó a

szerződésben foglaltak szerinti árut 2019. március 19-én leszállította, beüzemelte, a kezelői
oktatást megtartotta, a jármű műszaki átadása-átvétele megtörtént' E|adő a szerzódés szerinti

számlát benyújtotta.

Naey értékú eszközbeszerzés
_ betegemelőmedencelift
- klímaberendezés
- duguláselh.gép
- miniflex
_ mobil hangosítás

- laser-lámpa
- fűkasza, sövényvágó

952.500 Ft
613.537 Ft

378.460 Ft
615.950 Ft
576.000 Fr

1.257.300 Ft
288.300 Ft

Eg)'éb kis éftékű eszközök beszerzése
Az egyéb kis értékű eszközökre fordított 6.694.732 FÍ. az inÍézet üZemeltetését szolgáló
elsősorban elhas ználődott eszkőzök pótlását jelenti.
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3.) Az intézrlaényi bevételek alakulása

a.) Összes bevétel: I .371 .417 .261 Ft.

osszes bevétel alakulása

90 957 1l: Ft

31 1l; 631 Ft

l l_i l '06oooFt 
r\EAK tátuogatás

lIDtéaüályi saját b€\'étel

lEIozo é\'i tllalad\'áll)'

lFelhillnrozási tiilllogatás

El Koullfu lyzati tátDogatás

EÁh'ett Énzes*özök

rFelllaltllozási lx\'étel

lEsyéb tálnogatás

4196S 30r Ft

11 168 E3E Ft

j13 600 Ft

165 r-69 Ft

000 000 Fr

J00 000 000 Ft ó00 000 000 Ft 900 000 000 Ft 1 ]00 000 000 Ft

Bevételeink 82,5%-a NEAK támogatás, egyéb-, illetve felhalmozási támogatás 3,4%, 6,6%
intézményi saját bevétel, 1',1Yo kormányzati támogatás, 6,2%o e|őző évi maradvány, a további
-0,2 Yo-ot felhalmozási bevétel és aZ áÍvetlpénzeszközök adják'

Intézménvi saiát bevételek alakulása

adatok Ft.-ban
Megnevezés Eredeti

e|őírányzat
Mód. előir.

2019
Telj.
201.9

Megoszl.

Aru, készlet érték 540.000 607 -798 60'7.',798 0,7
Szolgáltatás'
továbbszámlázoÍl

61.295.040 65.910.444 65.910.444 '72,4

Közvetített szol gáltatások 2.400.000 2.213.085 2.213.085 )A
AFA 1.308.960 1.274.436 1.214.436 1,4
Kamat 0 3.990.292 3.990.292 4,4
Eeyéb mlíködési bevételek 156.000 16.152.406 1.6.152.406 17.8
Tárgyi eszköz értékesítés 0 808.661 808.661 0.9
Összesen 65.700.000 90.9s7-122 90.957.122 100
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Bevételeink az eredetl előirányzaIhoz képest 128,IYo-ra, míg a módosított dlőirányzaÍhoz
képest l00%_ra teljesültek.Az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek nagyságrendjét

és megoszlását a Íáblilzat szemlélteti. Az eredeti előirányzathoz képest a 8402 és kapcsolódó
8406 (AFA) rovatok módosítása vált szükségessé mivel az itt előirányzott szolgáltatást a

tervezettől nagyobb mértékben vették igénybe.
Az egyéb működési bevételek és kamat bevételek növekedését korábbi években keletkező
jogvita eredményeként befolyt 15.652.421. Ft. összegú meghiúsulási kötbér és 3.990.292 FÍ

összegű kósedelmi kamat okoáa.

NEAK bevételek

NEAK támogat ásbőI származő bevételeink 0,5 %-kal, 5.824.300 Ft{al csökkentek a

megelőző évi bevételeinkhez képest, fenti táblazatban részletezettek Szerint.

Eeyéb támogatások

A működési támogatások 2019. évi működési kiadások, mig a 44.968'301 Ft vis major
támogatáS felhalmozási kiadások fedezete volt a beruházásoknál részletezettek szerint.

adatok Ft-ban

Megnevezés 201 8.évi támogatás Megoszlás 2019.évi
támogatás

Megoszlás

Fekvóbeteg-ellátás 1.046.617.800 92 1.03'7.234.700 91,7

Járóbeteg-ellátás 16.525.500 1,4 16.380.400 1,4

Jövedelem kieg. 19.34s.400 1.7 21.725.000 1,9

Bértámogatás 38.044.700 3,4 50.009.400 4,4

Krónikus
kasszamaradvány
(REPCsadmin.tám')

0 0 1.087.000 0,1

Osz\önző támogatáS 16.996.900 1,5 0

Struktúra
átalakításhoz kapcs.

0 5.269.500 n5

Osszesen r .137.530.300 r00 1.131.706.000 t00

adatok Flban
Megnevezés Teljesítés

MLíködési célú támogatás 1. 000.000

Ebből (helyi önkormányzati tám.) r. 000.000

Felhalmozási célú támogatás 44.968.301
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Működéglés felbalmozási cé!ipénz9!z!!!Zjitvé!9!9k

adatok Ft-ban
Megnevezés Teliesítés

Működési célú pénzeszköz átvétel 2.713.600
Ebből:

- civil szervezetek 2.500.000

- alapítvány 21.3.600

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.165.769

Ebből -Felhalm.c.visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

1.165.'769

Az átvett pénzeszközökből 2.500.000Ftot felhalmozási kiadásokra, a fennmaradó résá
működési kiadásokra fordítottuk.

Kormányzati támogatás

A 1]14/2019. (XII.17.)Korm. rendelet alapján, 8.043.951 Ft. támogatást nyújtottak a
költségvetési szerveknél foglalkoZatottak 2019' évi bérkompenzációjának fedezetére,
6.344.887FÍ támogatásban részesültünk az 5694-5120I9/PM. rendelet alapjÍn a
minimálbér, ill. garantált bérminimum emelése kapcsán, valamint 100 e. Ft._ot
nyújtottak rezidensképzés támogatásra.

a.) intézményi bevételeinkkel kapcsolatos behajtási problémáink elenyészőek.
Behajthatatlan követelés leírás 2019.évben nem volt.

b.) Egyéb működési/felhalmozási célú államházÍarÍáson belüli és kívüli bevételek
alakulásáról II.3.a pontban részletesen beszámoltunk.

4.) A maradvány feladatteljesítéssel összefüggő alakulása
a.) az elő|rányzat-maradvány alakulása, a 2018' évi előirányzaÍ-maradvány lőbb

t'elhasználási jogcí mei :

adatok Ft-ban

A maradvány fel nem használt része intézeten kívülálló okok miatt van(rezidens képzés).

2018. évi kötelezettséggel nem terhelt maradvány, illetve meghiúsult maradvány összege
3.218.132 Ft, mely befizetésre keriilt a Központi Maradványelszámolási Alapba.

b') A vállalkozási tevékenység maradványának alakulása, felhasználási céljai
NE

Megnevezés Módosított előfuányzat TeIiesítés
Működési célú maradvány 56.3'76.318 50.340.216

Felhalmozási célú maradvánv 28.041.313 28.041.313

Összesen 84.417.631 78.381.s29



s.)

6.)

27

c.) 2019-ben 19.'760.733 Ft áthuzódó maradványunk keletkezett, melynek összetétele:

- Felhalmozási:
- Dologi:
- Bér, jrírulék:
_ Szabad maradvány

2.074.524 ft.
7.ó03.084 Ft.
3.997.908 Fr.
6.08s.217 Ft.

A maradvány áÍhíLződő kötelezettségekből keletkezett, ebből szállítói
tartozásállományunk4.207.003 Ft, megrendelések, kötelezettségvállalások összege
201.105 Ft, 2019. évi NEAK struktúratámogatás 5'269.500. Ezen tételekből
2.0']4.524 Ft. felhalmozási kötelezettség. Egyéb, áthúzódó bér jellegű kötelezettség

3.997.908 Ft.A rezidensképzésre kapott támogatás maradéka 6.036.102 Ft és a
49.115 Ft kötelezettségvállalás nélküli szabad maradvány együttesen 6.085.217 Ft.

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása
NE

Vagyongazdálkodás, az immateriális javak és tárgyi eszköziik állományának
alakulása
Eszközállomány alakulása

Az eszközök összértéke 1.219.152.298 FÍ. Az eszközállomanyból 69,30Á arÍnyÍ
képviselnek a befektetett eszközök. A forgóeszközök aránya 2,4%o, a

pénzeszközöké 1,5%, a követelések és időbeli elhatárolások 26,8%

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 6,7oÁ-kal 53.0'73.921.Ft.-

tal növekedett a megelőző évhez képest.

AZ immateliális javak minimáli s 0,60Á-áÍ teszik ki a befektetett eszközöknek'
csökkenésük az előző évihez képest 1.087.501. Ft. A befektetett eSZköZök

meghatározó része, 90,6oÁ-a az ingaÍlan vagyon. Az ingatlanvagyon 38.410'331
Ft.-os növekedését a végrehajtott beruházási és felújítási munkák, valamint az

elszámolt éftékcsökkenés együttes hatása eredményezte.
A gépek, berendezések, felszereléseknél a 15.151.091 Ft.-os a növekedés mér1éke

szintén a beruhazások (beruházási kiadásoknál részletezettek szerint) és az
elszámolt értékcsökkenés együttes hatáSa.

Fonás állomrín)' alakulása
A forrásállományból 77,2 oÁ a saját tőke aránya, 1,9 Yo a kötelezettségek
állománya. A forrásállományból a passzív időbeli elhatárolások aránya 20'9%o. Az
eszközök |\\yo-át fedezi saját fonás.

Intézményi tulajdonosi joggyakorlásban lévő gazdálkodó szervezetek,
alapítványok

NÉ

A kiivete|ések és kötelezettségek állományának alakulása
Kötelezettségek állománya: 22.293.462 Ft, ebből 1-30 napon belül lej árt 63.500 Ft.'
mely a korábbiakban részletezett technikai okból keletkezett.

K<jvetelések állománya:

- vevői állomány

7.)

8.)

144.109 Ft



esvéb követelés
kölcsönök

A 144.109 Ft vevői állomány összetétele:

1_3 0 nap között
31-60 nap között
ó 1-90 nap között
91-
Fizetési határidőn belü1i
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162.696.401 Ft
3'41 6.519 Ft (munkáltatói lakásépítési támogatás)

36.313 Ft
0Ft

16.000 Ft
32.533 Ft
59.263 Ft

2019-ben ér1ékvesztést 6.507 Ft számoltunk el vevői
követelést nem vezettünk ki.A behajtáS érdekében a
esetben kiküldjük.

Eg1 éb követelesek összelétele:

.NEAK
- Fiz. előlegek
- Munkabér és egyéb
- Megelőlegezett TB és Cst.
- Előlegek

l(olcsonoK:

állomríny után, behajthatatlan
fizetési felszólításokat minden

161.097 .400 Ft (kéthavi finansz. csúszás miatt)
510.000 Fr
374.167 Ft
622.364 FÍ

92.470 FÍ

Az 3.416.519 Ft munkáltatói kölcsön állomiinyból 870 e. Ft lejart' mely tétel után
2016-ban 435 '399 Ft éÍékvesztés került elszámolásra, ez 1 fő hitele. Mivel
sajnálatos módon a volt dolgozónk idóközben elhunyt - a hagyatéki eljárás lezárását
várj uk -, jelenleg a körülmények ismeretében prognosztizálhat ó, hogy ez
behajthatatlan követelés lesz.

9.) A letéti számla pénzforgalma

Letéti számlával nem rendelkezünk. Letéti pénzÍétrban kezeljük az ápo|tak értékeit, ill.
készpénzét, ennek éves forgalma 284.000 Ft volt. 2019. december 31-én 0 FÍ zárő
pénzkészletünk volt.

10.) A kincstári körön kívüli számla pénzforgalma

Munkáltatói lakásépítési alap száLrnla' melyet az oTP Nyrt. vezet. A számlán 2019-ben
1'165.169 Ft bevételi, illetve 1.165.528 Ft kiadási forgalmat bonyolítottunk, ez a
korábban kihelyezett kölcsönök visszatérülése valamint a számlavezetési díjak és
egyéb munkáltatót terhelő költségek ill. számlák közötti átvezetés.

11.) Befizetésikötelezettségekévesteljesítése

2019-os év során 3.218.95IFt befizetési kötelezettségtink keletkezett, mely a2018. évi
kötelezettséggel nem terhelt maradvány, il1etve meghiúsult maradvány összege.
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12.)

13.)

Fedezetbiztosítási számla
NÉ

Egyéb, az intézmény által |ényegesnek tartott információk

Szakkórházunk kubatúrája ágyszám csökkentés nélkül nem tesz lehetővé további
komfor1osítást, így további, előre tervezhető saj át bevétel növelést sem.

A 2017-ben elindított, és a közép-magyarországi régió egészségügyi stÍuktúrájának
korszeúsítését célut kitűző EBP projekt keretében informatikai és radiológiai
fejlesáés 2019-ben megvalósult. Ellenben a szakórház, mint a kiemelt állami
beruházások között szereplő intézmény építészeti tervezése, és jelenlegi teljesen

leamortizálódott rehabilitációs eszközparkunk kiváltását cé|zó kisértékű
orvostechnológiai fejlesztések megvalósulása érdekében indított központi
közbeszerzések elhúzódtak. Ezeknek az eszközöknek és korszerűbb technológiák
hiánya miatt a hatékony és eredményes rehabilitációs intervenciók év végére komoly
akadályokba ütköáek. A beígét1, de rendre halasáott korszerú eszközpark és

komfortos betegelhelyezés megvalósulásának elmaradása a fiatal szakembereink
közöttjelentős elvrindorlást gen eÍái.Í a 2019-2020 évek fordulój án.

2019-ben a korábbi évekhez hasonlóan folytatódó nagymértékű minimálbér- és

garantált bérminimum emelés következtében a korábbi bér differenciálási törekvések

eredményei megkérdőjeleződtek, a jelenlegi garantált bérminimum közelében
besorolt, régi dolgozók elégedetlenségüknek adtak hangot. A bérfeszültség
kezelésére saját forrásból igyekeáünk megoldást találni.

Hasonló bérfeszültséget okozoÍl az egészségügyben, de nem egészségügyi

dolgozóként alkalmazottak körében elmaradt béremelés. A közvetlen betegellátásban
dolgozók bérének központi rendezése jelentős mértékű volt, és az idei, illetve ezt

követő években is folytatódik. Ily mértékű kompenzálásra a gazdasági területen saj át

forrásból nincs lehetőség. Sajnálatos módon gazdasági-műszaki terüIeten is jellemző

- a magasabb bérezés ígéretére a távozók növekvő sziíma. Pótlásuk a kevés
jelentkező irreálisan magas bérigénye miatt szinte lehetetlen. Megoldást jelenthetne

nyugdíjas státusúak alka|mazása, ennek azonban vagy a ,,nók 4o'' bérplafonja vagy

az öregségi nyugdíjban részesiilők tovább foglalkoztatásának tilalma az akadálya.

A rehabilitációS ellátást illetően elindított finanszírozási reflorm, a szúkülő létszámú

szakembergárda jelentős adminisZratív terheinek emelkedését hozta el, a

rehabilitációs ellátáS teljes szakkőrházi vertikumában. A teljesítmény mögé allokált
flnanszirozás ismeretének hiánya a tervezéSt, a proaktív menedzsmentet, a stratégia

alkotást lehetetlenné teszi.

Az év utolsó hónapjában és a következő és első hónapjára áÍhűződő légúti és

enterális, keveft endémia miatt hozott infekciós kontrollok és karantén korlátozások
jelentős ágykihasználtság csökkenést és higiénés többletkiadást generáltak, mely a

korábbi években eddig nem tapasáalt likvidilási problémát idézett eIő. 2020

februárjában növekedési pályára állított gazdasági mutatóink a COVID pándémia

miatt megtöft. A központi finanszírozási eljárásrend sajnálatos módon, a két

legveszteségesebb hónapot magába foglaló negyedéves átlag finanszírozása. Ez
konzerválja az adósság spirált. A pándémia miatt elrendelt korlátozások oldása után

a korábbi teljesítmény (a 94%o átlagos ágykihasználtsággal) a rehabilitáció iránti
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kereslet alapján gyorsarr visszaiíllítható, de a betegek ellátáshoz sziikséges
élelmiszer, gyógyszer, kötszer, higiéniás vegyszer és fertőtlenítőszer biáosításiira
lehetőséget, forrást jelenleg nem lát a menedzsment'

Az eddigi évek sorrín tapasáalható rehabilitáció iránti igény országosan
folyamatosan nőtt, illetve a demográfiai mutatók, az országos korfa alapjrín a
következő öt évben ugrásszerú növekedés volt vaÍható. A súlyos formában lezajló
CoVID fertőzöttek gyógyultjai az eddigi nemzetközti tapasáalatok alapj án szintén
jelentős többlet rehabilitációs igényt generálnak.

Úgy véljiik, hogy ezen igények hatékony kielégítése a rehabilitációs profilú
szakkórházak és a bennük összpontosuló szakértelem és humiín erőforrás
felhasmálásával oldható meg, mind gazdasági, mind etikai szempontból.

Visegrád' 2020' ápri|is 27 .

*.J".o.e\
\JJrinosi Eva

mb. gazdasági i


