
Milyen klhasznaltsagi szazalekon mukodik az intezrnenv es miert?
Torrent -e barmilven intezkedes a varolistak kovetesere, s azok csokkentesere?
Letezik-e barrnilven kirnutatas a szakorvosi ellatasok kihasznaltsaga kapcsan?

A fenti ertekeles nehanv sarokpontja, amely arnvalni tudja a kialakult kepet:

2018 julius Of-en lepett rnunkaba Dr. Dunay Gyorgy lntezrnenvvezeto, 5 ezen idoszak szakmai

eredmenveinek ertekelese utan van arra m6d, hogy a JUTALMAZAsl keret6sszeg felulvizsgalata

rnegtortenhessen. Ehhez elengedhetetlen a jelenlegi helyzet felterkepezese, s a korabbi allapottal,
allapotokokkal val6 osszevetese, A varosi vezet6k irodai es a TKEK rnukcdesi teruletenek egvrnashoz

val6 kozelsege lehetove teszi a kozvetlen komrnunikaciot, az allomanvgvules osszehfvasat leszarnftva
eddig j61 rnukodott.

Godol16 Varos onkorrnanvzata az allarnl normatlvan felul szeptember es november h6napokban
20;000.000.- forint llkvldltasl es 5.000.000 jutalrnazasi tarnogatasban reszesitette az intezrnenvt,

amely fgy 6rizte meg fizetdkepesseget. Ebb61 kovetkezik, hogy a varas vezetese kozelebbrol szemleli

a szolgaltatassal kapcsolatosan felmerulo folvamatos lakossagi panaszokat, s erdeklodessel tekint
minden olyan folyamatra, amely a lakossagban kialakult feszultseg csokkenteset eredrnenvezi.

Godoll6 Varas Onkorrnanvzatanak koltsegveteset a tervszerti gazdalkodas jellemzi. Az irnent emlftett

koltsegvetes minden ev elejen az intezmenyvezetck kozremukodesevel keszul el az adott evre. A

tervezesi folyamat kapcsan ide il16 elvaras a "puha koltsegvetesi plafon" gyakorlattal szemben, egy
kiegvensulvozott, minden tekintetben tervezhetO gazdalkodasi terv kialakltasa, Ez azt jelenti, hogy a

gazdalkodasi koltsegek ne valtozzanak h6napr61-h6napra, ami persze nem erinti az esetleges el6re

nem lathato problernakat.
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Alapvetoen teljesen egvetertunk abban, hogy a Tormay Karoly Egeszsegugvi kozpont dolgoz6i kiemelt

fontossagu munkat latnak el, s strategial fontossagu szerepet toltenek be, nem csak varosunk, hanem

az ellatasl korzethez ( 140.000 fo ) tartoz6 kornvezo 18 telepules eleteben. Peldaerteku es
tarnogatasra erdernes az a kiallas, amelyet 2019 november 27-en tapasztalhattunk, s a dolgoz6k

szempontjabol kozellti meg a TKEK rmikodeset.

Tisztelt Foszerkesztd Ur!

godolloihirek@gmail.com
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Csupan remenvkedni tudunk abban, hogy egy tisztabb, s tervezhet6bb gazdalkodas rnenten az

ellatasi korzet mas onkorrnanvzatai is sajatjuknak tekintik majd az lntezrnenvtl Koszonjuk szepen

eddigi kitarto rnunkajukat, s turelrnuket kerjuk egy rendszer szinten rnukodd financialis modell

kialakitasa kapcsan.

G6d6116,2019. november 28.

A karbantartok, asszisztensek, takarltok berezesenek 2 heti jutalommal vale kiegeszltese elfogadhato,

es indokolhato, de a fenti adatok hianvaban nem indokolt ennel magasabb forras blztosftasa a TKEK
fele. Csupan rernenvkedni tudunk abban, hogy az ott dolgozo orvosok nem szemelves tarnadaskent

elik meg a gazdalkodas racionalitasa iranti igenvt. A felrnerult flnanszlrozasi igenv az ellatasi korzet 18
telepuleset erinti es a fenti ertekeles hianvaban G6d6116 varos vezetese nem tudja ezt az erdekelt

onkormanvzati vezet6k ele tarni es fgy nines mod egy kozos flnanszlrozasi modell kialakitasara. A

TKEK-ban dolgozo orvosok es odaado szakszernelvzet gondos vezetessel megfelel6 financialis keretek
k6ze kerulhetne. Az igazsaghoz hozza tartozik, hogy a tudogondozo athelvezesevel osszefuggesben

G6d6116 Varas Onkorrnanvzata 120.000.000.- Ft befektetest eszkozolt palvazati forras vagy allarni

segitseg nelkiil. Ez osszessegeben 145.000.000.- Ft eves raforditast jelent, amely igen magas

hozzaadott erteket tesz ki, ha osszehasonlltjuk a TKEK eves 600.000.000.- rrulkodes] osszegevel.


