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ELŐTERJESZTÉS 
 

az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2009. szeptember 1. napjától 20 éves időtartamra, 2029. 
augusztus 31. napjáig Egészségügyi Ellátási, valamint Használatba adási Szerződéseket 
(továbbiakban: Szerződések) kötött az Europ-Med Orvosi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1037 
Budapest, Lajos u. 93-99. A. lh III/2.) (továbbiakban: Europ-Med Kft.) a 2051 Biatorbágy, 
Mester utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló épületben működő intézmény járó 
betegellátó szakorvosi szolgáltatás ellátása tárgyában. A Szerződéseket a Felek többször 
módosították, legutóbb 2014. július 9. napján, az egységes szerkezetű szerződések jelen 
előterjesztés mellékletét képezik (1. és 2. számú mellékletek) 
Az Önkormányzat célja az volt és jelenleg is az, hogy a város lakosai számára a 
legmagasabb szintű szolgáltatást valósítsa meg a biatorbágyi járó beteg szakellátás helyben 
történő biztosításával. 
 
Előzmények: 
 
Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2016. (VI. 22.) ÖKT sz. határozatával 
az Europ-Med Kft-vel 2001. április 17. napján megkötött járóbeteg-szakellátást biztosító 
feladatátadási szerződést egy hónapos határidővel felmondta. A határozat végrehajtási idejét 
2016. augusztus 31. napjáig meghosszabbították. Ezt követőem került sor a budaörsi 
határozat kiegészítésére, módosítására. 
 
A budaörsi események tükrében 2016. június 24. napján írásbeli nyilatkozattételre kértem a 
cégnyilvántartás szerint még nem törölt dr. Gamal Eldin Mohamed ügyvezetőt, hogy a 
hatályos egészségügyi ellátási szerződés II.10. pontjában foglaltaknak megfelelően 
nyilatkozzon a 60 napot meghaladó lejárt köztartozás vagy kifizetetlen számla, továbbá a 
cég egyéb adósságairól. 
 
A nyilatkozattételi felhívás elektronikusan került megküldésre, és a megadott időpontig írásos 
megkeresésemre válasz semmilyen formában nem érkezett. Majd ezt követően 2016. július 
06. napján érkezett „Tájékoztatás és nyilatkozattétel az Europ-Med Kft. Egészségügyi 
Ellátási Szerződésével kapcsolatban” tárgyú irat (3. számú melléklet), melyben Dr. Gamal 
Eldin Mohamed ügyvezető igazgató úr az általános tájékoztatás mellett nyilatkozattételi 
felhívásomra az alábbi nyilatkozattal élt: 
 
„ (51.) A fentiek alapján, felhívásukra nyilatkozunk, hogy a „Europ-Med Kft.-nek nincs 60 
napon túli lejárt köztartozása, azonban jelenleg több olyan szállítói számlatartozással is 
rendelkezik a cég, amelyek fizetési határideje már több mint 20 napja lejárt és amelyek 
kifizetésére a társaságnak jelenleg nincs likvid fedezete. 90.700.497.-Ft már lejárt szállítói 
tartozása van a cégnek. továbbá 2016. június 30-án az MKB felé fennálló 50 millió Ft. 
folyószámla hitel 50%-át a Bank azonnal beszedi a fedezetként bevont lekötött 
betétből, a hitel másik felének megfizetésére pedig jelenleg nincs pénzügyi fedezet. 
ezen túlmenően a készfizető kezességek miatt június 30-án több mint 8 millió Ft 
negyedéves törlesztés válik még esedékessé. 
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(52.) Ráadásul Dr. Kovács Attila Csaba cégeiért az „Europ-Med” Kft. által vállalt 
kézfizető kezességek meghaladják a 200 millió forintos kötelezettség állományt, mely 
kezességek beváltása az MKB Bank Zrt. részéről bármikor megtörténhet.  
 
(55.) Az „EUROP-MED” Kft. fizetésképtelenségi helyzete és a cég képviselete miatt kialakult 
jogvita alapján a közeljövőben várható a felszámolás elrendelése. A „EUROP-MED” Kft. 
ugyanis bejegyzett ügyvezető nélkül maradhat, a szállítókkal ügyvezető hiányában a 
társaság nem fog tudni megállapodni.”  
 
Jelenlegi helyzet: 
 
Az Europ-Med Kft által megküldött tájékoztatójában olvasható, hogy a cég több olyan 
szállítói számlatartozással is rendelkezik, melyek fizetési határideje lejárt. 2016. július 6. 
napját követően a Kft többszöri személyes egyeztetést követően sem tájékoztatott arról, 
hogy ezen számlatartozások rendezésre kerültek-e az elmúlt időszakban. Így a kialakult 
helyzetre tekintettel és a biatorbágyi járóbeteg-ellátás zavartalan működésének biztosítása 
miatt a jelenleg hatályos Egészségügyi Ellátási Szerződés rendkívüli felmondása szükséges 
Biatorbágy Város Önkormányzata részéről is. 
 
Az Egészségügyi Ellátási Szerződés mellékletét és elválaszthatatlan részét a 2006. március 
30. napján kelt Használatba adási szerződés, mely a szerződés megszűnésével minden 
további jognyilatkozat nélkül a szerződés I.3. pontja szerint automatikusan megszűnik. 
 
A rendkívüli felmondás indoka hogy, az Europ-Med Kft-nek 60 napon túli kifizetetlen 
szállítói számlája és egyéb tartozása van, ami az éves bevételének 6%-át eléri, erre 
hivatkozással javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az Egészségügyi Ellátási 
Szerződést, annak II/10 pontjában foglaltak alapján, valamint az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/E.§. (2) bekezdés c) 
pontjára 30 nappal felmondani. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata biztosítandó az egészségügyi közszolgáltatás 
folyamatosságát előzetes egyeztetéseket folytatott a bicskei szakrendelőt működtető Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 17., 
Cg.07-09-010103) ügyvezetőjével, valamint Bicske Város Polgármesterével, valamint a 
közfinanszírozás tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP), ezért a 
felmondási határidő leteltét követően javasolom, hogy a járó beteg ellátási szakfeladatot a 
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. - Bicske Város Önkormányzatának 
100%-os tulajdona - lássa el a jövőben Biatorbágyon. 
A Bicske Egészségügyi Központ Kft. vezetőjével, valamint Bicske Város Polgármesterével 
folytatott előzetes egyeztető tárgyalások egy hosszú távú kapcsolatot feltételeznek 
Biatorbágy város lakosai számára. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2016. október 7. 
 

            Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

Mellékletek: 
1. számú: Egészségügyi Ellátási Szerződés 
2. számú: Használatba Adási Szerződés 
3. számú: „Tájékoztatás és nyilatkozattétel az Europ-Med Kft. Egészségügyi Ellátási 

Szerződésével kapcsolatban” tárgyú irat 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

../2016. (X. 6.) számú határozata 

az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt:  

1) hogy az Europ-Med Orvosi Szolgáltatató Kft- vel (székhely: 1037 Budapest, Lajos u. 
93-99. A. lh III/2., továbbiakban: Kft.) 2006. március 30. napján kötött többször 
módosított Egészségügyi Ellátási Szerződést a Kft. kifizetetlen szállítói számlákból 
keletkezett adósságállománya miatt a Szerződés II/10. pontjára, valamint az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2/E.§. (3) 
bekezdésében foglaltakra hivatkozva 30 napos felmondási határidővel felmondja, 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egészségügyi közszolgáltatás 
folyamatosságát biztosítandó készítse elő a Képviselő- testület számára a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2060 Bicske, Kossuth 
tér 17., Cg.07-09-010103) kötendő Egészségügyi Ellátási Szerződést és folytasson 
tárgyalásokat a közfinanszírozás tekintetében az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztárral, 

3) felkéri a Polgármestert a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  1) pont tekintetében – Azonnal 

2) pont tekintetében - 30 nap 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 
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