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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az egészségügyi koordinátor beszámolójáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2015. (X. 29.) határozatában 
pályázatot írt ki az egészségügyi ellátók és a központi orvosi ügyelet szervezett formában 
történő koordinációjának és működésének ellátására. 
 
A pályázat elbírálásaként Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
237/2015.(XII.3.) határozatával Dr. Csaba Jánost 1 év határozott időre, majd a 
26/2017.(I.26.) számú határozatával 2017. január 04. napjától határozatlan időre bízta meg a 
feladat koordinálására.  
 
Dr. Csaba János megküldte éves beszámolóját, ami mellékelten olvasható. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. november 12. 
                                         
 
                                                                                              Tarjáni István s.k 
                                                                                                polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati  javaslat 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018. (XI. 29.) határozata 

 
Az egészségügyi koordinátor beszámolójáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Dr. 
Csaba János egészségügyi koordinátor 2018. évi beszámolóját.  
 
A beszámoló a határozat melléklete. 
 

 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Képviselő-testületi beszámoló 2018. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy Egészségügyi koordinátoraként az ESZB üléseken rendszeresen részt veszek, ott havonta beszámolok 
az elvégzett feladatokról, és az aktuális eseményekről véleményt mondok, írok. Ezen kívül az Egészségházzal, 
betegellátással összefüggő napi ügyekben is részt veszek. Ezek röviden összefoglalva a következőek voltak. 
 

2018. januárban a Pest Megye által kiírt VEKOP 7.2.1-7.2.2.-7.2.3. -17 pályázat , amely az 
alapellátás és a szakrendelők színvonalának emelését tűzte ki, megbeszélésein az év folyamán többször vettem 
részt, ill. írásban is véleményeztem.  

 
Az előző évben általam megkezdett, engedélyeztetett mammográfiás szűrést a MaMMa Eü.Zrt. 

vezetőségével véglegesítettük, időpontját és anyagi vonzatát egyeztettük. 
 
A késve, márciusban megérkezett alapellátási adatokat összesítettem, értékeltem és a kollégáknak 

átadtam, megbeszéltük a tanulságokat. Nagy változás az előző évihez képest nem történt. 
 
2018.április 23-án Felügyelő Bizottsági ülést hívtam össze, mint elnök, hogy Biatorbágy Város  

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.  2017. évi tevékenységét és gazdálkodását véleményezzük:Melléklet 1. 
  

Májusban a SOTE Sürgősségi Osztályáról meghívót kaptunk a sürgősségi ellátás ismertetésére, 
melyet a kollágáknak továbbítottam, de azt érdektelennek találták. 

 
                       Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt-és gyermek háziorvosok, fogorvosok) kötelező 
adatszolgáltatásáról szóló szerződés módosításának megfogalmazása és előterjesztése a KT. elé. 

 
Megkeresést kaptam, hogy megtudjam, miként lehetne hétvégén is ügyeletes gyógyszertár. 

Mindhárom gyógyszertár vezetőjével tárgyaltam. Ők ezt rendkívül költségesnek tartják, melyet a forgalom 
sem támasztana alá. Ha az Önkormányzat a költségeket vállalná, esetleg szóba jöhetne, de kétséges, hogy 
szakembert találnak-e rá. Egyébként a Forrás Patika szombat délig nyitva van. Hétvégén pedig Budaörsön és 
az Auchanban is van ügyelet.  

 
A városban tartott mammográfiás szűrés megtörtént 2018. ápr. 11-18 között. Ennek 

népszerűsítésére előzőleg hirdetményt fogalmaztam meg és a Biatorbágyi Körkép-ben cikket írtam. Az 
eredmény értékelése: Melléklet 2-3 

 
Két panaszlevél értékelésében is részt vettem: az Egészségházzal kapcsolatban a panaszok 

elfogultak voltak, de Egervári igazgatónő elrendezte. A másik az ügyelettel kapcsolatos, mely jogos volt. 
Jeleztem Molnár igazgató Úrnak, aki felmondott az adminisztrátornak. 

 
A Népegészségügyi Program részeként a mammográfiás szűrés után, szeretném a prostata 

szűrést is  megszervezni a jövő évben. 
   
Biatorbágy, 2018.11.10.      Tisztelettel 
 
     Dr. Csaba János eü.koordinátor 

  



Melléklet 1. 
 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  Felügyelő Bizottságának 2018. 
április 23. napján,14:00 órakor tartott üléséről. 
A felügyelő bizottsági ülés helye: Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala, 2051 Biatorbágy, 
Baross Gábor utca 2/a 

Jelen vannak : 

Dr. Csaba János–FB elnöke 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás- FB-tag  

Farkas-Gáspár Mónika FB-tag 

Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezető igazgató 
 
Dr. Balyóné Gáspár Erika- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft gazdasági vezető 

Dr. Csaba János elnök megállapította, hogy a felügyelő biztosság ülése szabályszerűen került 
összehívásra, és 3 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Tálas-Tamássy Tamást kéri 
fel a levezető elnök, aki azt elvállalja . A jegyzőkönyv hitelesítését Farkas-Gáspár Mónika látja 
el. 
Az ülés elnöke az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolja: 
 

1. Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft  2017. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásáról 

 
A kiküldött meghívóban szereplő napirendet teszi fel az elnök szavazásra, melyet a tagok 
egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadnak. 

1) Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft  2017. évi 
tevékenységéről és gazdálkodásáról 

Farkas-Gáspár Mónika: Jól értelmezi-e, hogy a NEAK finanszírozás a Biatorbágy Város 
költségvetésében jelenik meg és nem az Egészségház Kft költségvetésében? Nem látja azokat a 
költségeket, mint például épület fenntartási költség,  csak a támogatási címen megkapott költségek 
gazdálkodását látják. Ami a támogatásból nem lett felhasználva, az nem jelenik meg, mert  passzív 
időbeli elhatárolás történt, és 2018. évben kerül(t) felhasználásra a fennmaradt támogatási összeg. Elég 
átlátható, rendes anyagot kaptak, semmi kirívót nem talált a beszámolóban. Ami az egész működésben 
is látszik, az hogy megbízásos viszonyban vannak az orvosok, amivel számvitelileg nincs problémája. 
Jövőre vonatkozóan kéri 5299, egyéb szolgáltatások cím alatt van a CentrumLab Kft számlája is, amit 
kér, hogy a következő évben külön főkönyvi számon jelenjen meg. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Szolgáltató szerződések alapján dokgoznak együtt az orvosokkal. 
Ki kapja a számlát és ki fizeti az orvosokat? 

Dr. Egervári Ágnes: Egészségház kapja. A Kft-nem a NEAK-al semmilyen jogviszonya nincs. 
A NEAK bevételt nem látják, az elszámolást elküldik, a forrást az önkormányzat kapja. 3 
részből áll össze a költségvetésük. NEAK finanszírozás, önkormányzati támogatás és környező 
települések hozzájárulása. Az orvosokkal viszont a Kft van szerződéses viszonyban.  

Dr. Balyóné Gáspár Erika: A kivonatban látszik, hogy 2017. évben az orvosi szakellátásra 



mennyi költséget fordítottak.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az anyagban szereplő összegekből nehéz a tájékozódás, sok 
minden nem derül ki belőle. Az önkormányzat rendelkezik a teljes összeg felett. Ebben 
megjelenik minden ami az Egészségházzal kapcsolatos?  

Dr: Egervári Ágnes: A társaság úgy működik, hogy ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre 
bocsátja a házat. Támogatást biztosított, amihez most már a NEAK finanszírozás is hozzájárul. 
Egy havi támogatást sikerült megtakarítani.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: 218- bérleti díj 771.000.- forintról kérdezi, hogy az mi? 

Dr. Egervári Ágnes: Ez az a számítógépes szoftver, amivel jelentenek és ami nem eladó.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Számviteli szolgáltatás mit jelent? 

Dr. Egervári Ágnes: Egy fős a gazdasági csapat, valamint a könyvviselet. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: 2211- értékesítés. Ezen belül az értékesítés az mit fed? 

Dr-EÁ : árbevétele a labor kettőssége. Vannak a nem fizetős labor mellett fizetős labor 
vizsgálatok és a masszázsnál is hasonlóan bevételként is megjelenik az összeg. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: 2213. támogatásoknál a 62 millió forint + amit az önkormányzat 
kifizet az Egészségházzal kapcsolatban. Mennyi ennek az összege? területen kívüli betegek 
szerepelnek a NEAK nyilvántartásban vagy nem? 

Dr: Egervári Ágnes: Az önkormányzati támogatásnak a 3. lába a partner önkormányzatoktól 
kapott forrás, ezért ezek a betegeket a NEAK oldaláról nincsenek finanszírozva. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Javasolja, hogy nevesítés nélkül kaphassanak szerződés mintákat, 
amik típusosak. Van egy-két ötlete, amit Dr. Juhász Andrea bevonásával szeretne egy 
következő ülésen napirendre tűzni. 2204. személy jellegű egyéb kifizetés mit takar? 

Dr. Egervári Ágnes: A cafetéria tartozik bele és a beugró asszisztensek alkalmazása. A 
szerződésekkel kapcsolatban elmondta, hogy csak a szerződő fél változott Bicskéről a 
biatorbágyi Kft nevére és nem módosultak a szerződés feltételei. Alaposan átvizsgált 
szerződésekről van szó. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Lenne egy-két olyan javaslata ami jó lenne. de előtte kellene 
konzultáció, amihez kérne mintaszerződéseket. 

Dr. Csaba János: Szakmai részt tekintve egy kérdése van, amit nem ért, a veszélyes hulladék. 
Hogy hogy nincs veszélyes hulladék?  

Dr. Balyóné Gáspár Erika: Rendelkeznek veszélyes hulladékkal, és szerződéssel is bírnak 
ennek szállítására. A kiegészítő mellékletet a könyvelés állítja elő, jelezték a hibát, ami most 
egy tartami hiba.  

Dr. Csaba János: Ingatlanra vonatkozóan 20 év van kijelölve? Hogy könyveli le az 
amortizációt? 

Dr. Balyóné Gáspár Erika: Alapelv, lehetőség van rá. A Kft-nek nincs saját tulajdona, tehát 
nem is érinti a Kft-t. 



Dr. Csaba János: Könyvvizsgálói jelentés rendben lévőnek tartja a mérleget, ami 
megbízhatóvá teszi a dolgot. A szerződéssel kapcsolatban felmerült javaslatot a 
felügyelőbizottság a későbbiekben tárgyalni kíván.  

Dr. Tálas- Tamássy Tamás: Támogatja a gazdálkodás további egyeztetését. Két bizottsági 
ülést is a szerződések kérdése, a jövő évre nézve a gazdálkodási koncepciót. 

Dr. Balyóné Gáspár Erika: Jó ölet, jó javaslat, de a Felügyelőbizottság egyetlen feladata a 
Nonprofit Kft működésének és a rábízott eszközöknek, illetve pénzeszközökkel való 
gazdálkodásnak a felülvizsgálata, jóváhagyása. Az egy speciális helyzet, hogy kitekintve a 
támogatás milyen környezetbe kerül. A nonprofit kft beszámolója, erre semmiképpen nem 
irányul.  

Dr. Egervári Ágnes: A Nonprofit Kft a ház 1/3-át használja, másrészt hosszabb távon, 
pályázatokon való induláskor tudni kellene, hogy az Egészségház rezsije mennyi. Szeretné, ha 
nevesítésre kerülne, hogy a Kft közhasznú feladatokat lát el.77 millió forintról szól az 
eszközátadásuk, ezzel szemben a 62 millió elég volt december 31-ig. A rendelt feladatot ezzel 
teljesítették.  

Farkas-Gáspár Mónika: Javasolja, hogy a felmerült javaslatokat külön-külön szavazza meg a 
bizottság. Nincs kiemelve az önkormányzat költségvetésében az Egészségházzal kapcsolatos 
önkormányzatot érintő költségrész. Javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Hivatallal és a  
következő költségvetésben kiemelten tudja kezelni az Egészségházat. Ha csak szöveges 
részben, de kiemelve az kft-hez kapcsolódó a támogatáson kívül milyen bevétel tartozik.  

Dr. Csaba János: A vitát lezárta és szavazásra tette fel a következőt: 

1. A jelenlegi költségvetése az Egészségháznak kevésbé átlátható, sok lábon áll, ennek 
tisztázása, egyszerűsítése lenne szükséges az önkormányzat részéről.  
 

Szavazás:  

A Felügyelő Bizottság tagjai 3 igen egyhangú ( 3 fő volt jelen) szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  

1/2018. (IV.23.)Felügyelő Bizottsági Határozat 

Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft  2017. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról- a költségvetés átláthatóbbá tételéről 

A felügyelőbizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. 
évi pénzügyi beszámolóját és Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete felé 
javasolja, hogy az átláthatóság miatt a jövőben egyszerűsítsem az Egészségház Kft  
költségvetésén, 

Az Egészségház szerződései  átnézve egy külön bizottsági ülésen egy jogász segítségével átnézzék és 
javaslatot tegyenek a jövőre nézve.   

Szavazás: A Felügyelő Bizottság tagjai 3 igen egyhangú ( 3 fő volt jelen) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

 

 



2/2018. (IV.23.) Felügyelő Bizottsági Határozat 
 

Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft  2017. évi tevékenységéről és 
gazdálkodásáról- a Kft .által használt szerződések felülvizsgálatáról 

 A felügyelőbizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. 
évi pénzügyi beszámolóját és a következő bizottsági ülésén napirendre tűzi az Egészségház Kft 
által használt szerződés-minták felülvizsgálatát az önkormányzat jogászának bevonásával. A 
felügyelőbizottság az Egészségház kft felkéri, hogy az általa használt szerződésekből személyes 
adatok nélkül egy-egy példányt a bizottság részére bocsásson.  

 
        Dr. Csaba János a 2017. évi  pénzügyi beszámolót tette fel szavazásra. 

Szavazás: A Felügyelő Bizottság tagjai 3 igen egyhangú (3 fő volt jelen) szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

3/2018. (IV.23.) Felügyelő Bizottsági Határozat 
Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról 
 

 A felügyelőbizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. 
évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és elfogadja azt.  

További napirendi pont nem lévén Dr. Csaba János a Felügyelő Bizottság ülését 14:49 órakor 
berekesztette. 

 
Dr.Csaba János Dr. Tálas-TamássyTamás 

 
                        Farkas-Gáspár Mónika 
 
 



Melléklet 2 

  



 
Melléklet 3. 
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