
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 

Hivatkozási szám: lktatószám:S 1-9/2018 
Ügy intéző: Tárgy: Előterjesztés a 20 18 . év i 

egészségügyi céltartalék felhasználásának el fogadására 
Ügyintéző: Metzner Zsolt 

Rákóczi Ildikó 
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Elnöke 
részé re 

Nyíregyháza 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott, Nyíregyháza MJV 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló l/2018.(1.26.) számú rendeletének 19. számú 
melléklete tartalmazza az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által, az egészségügyi célfeladatok 
ellátásának pénzügyi fedezetét. Ennek az intézményünk költségvetésébe történő lebontására, 
átcsoportosítására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló többször módosított 9/20ll.(I11.10.) számú rendelete alapján a Bizottság 
jóváhagyását követően kerülhet sor. 

Ennek megfelelően a 2018. január - augusztus hónapi céltartalék felhasználását az alábbiak szerint 
kérjük jóváhagyni . 

adatok Ft-ban 
- -- --Feladat ;egnevezése ___ l _ Költ~égvetésbe~~ --- - Augusztus 31-ig 

feladatellátás várható felhasznált összeg 
költsége 2018-ban 

- 1 - - ---------·--·-------j-------

Rendelők bérleti díja 2.200.000 l.968.378 1 

1 

-~~-v~~;-é-Iy_e_s _h_u_l_la_d_é_k_s_z-ál-lí-ta-,s-a ___ ==:~-=---5-.6-0-0-.0-0-0-----1----3-.5-3_2_.1_2_0 __ ~ 

5 i Épület karbantartás l.500.000 l.712.524 _ _ ~ 
_ __: ~_s_szesen: ----~~---9_. 3_00_._oo_o ___ J _ __ ~~~}_.022_ _ j 

Az épület karbantartás, előirányzatot meghaladó kiadásaira a fedezetet a veszélyes hulladék szállítás 
előirányzata terhére kérjük biztosítani , így kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy egyúttal az említett 
jogcímek közötti átcsoportosítást is jóváhagyni szíveskedjék 

Kérem Tisztelt Elnök Asszonyt, hogy kérelmünket jóváhagyás céljából a Bizottság elé terjeszteni 
szíveskedjék. 

Nyíregyháza, 2018 . szeptember 17. 

Tisztélettei: 
'Csikós Péter 
,,. . ' 

1gazgato 
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7. 8 SZEPT 1 8 
E-mail : alap~.filQ.~ny iregyhaza. hu ; 

~v1r--



a Bizottság 

Határozat-tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

„./2018. (X. „.) számú 

határozata 

a 2018. évi január-augusztus havi egészségügyi céltartalék 

felhasználásának elfogadásáról 

az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a 2018. évi január-augusztus havi 

egészségügyi céltartalék felhasználásának elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadásával 

egyetért. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember .„ 

Rákóczi Ildikó 

a Bizottság elnöke 

A határozatot kapják: 

1.címzetes főjegyző 

2.Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

3.Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Szent 1. u. 14. 


