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ELŐTERJESZTÉS 
 

az Egészségház működésével kapcsolatos kérdéséről 
 
Előzmények: 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 230/2016.(X.10.) számú 
határozatával 30 napos határidő mellett felmondta az Europ-Med Kft-vel hatályos a 
járóbeteg-ellátás biztosítására kötött Egészségügyi Ellátási Szerződést és ezzel egy időben 
döntött arról, hogy Biatorbágy város lakosságának járóbeteg-ellátását a Bicskei 
Egészségügyi Központi Szolgáltató Nonprofit Kft-én keresztül látja el. Az Együttműködési 
Megállapodás aláírására 2016. november 4. napján került sor.  2016. november 14-től ismét 
folyamatos a betegellátás a biatorbágyi Egészségházban.  
 
2016. szeptember hóban Biatorbágy Város Önkormányzata saját jogán igényelte a 
Többletkapacitás-biztosító Bizottságtól a szakrendelések működéséhez szükséges 
kapacitást. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20. napján kiadott 
közleményében hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 
2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008.(XII.30.) Korm. rendelet 
15/A.§. alapján a Bizottság döntését, mely szerint 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá 
tartozó forintosított finanszírozást. 
 
2017. február 26. napján Biatorbágy Város Önkormányzata a szeptemberi TBB ülésen nem 
tárgyalt szakellátások tekintetében ismételt kérelmet nyújtott be, melyről a Többletkapacitás-
biztosító Bizottság áprilisi ülésén dönt.  
 
Ami meghatározóan fontos:  
 
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztiorvosi hivatala IF-2721-
/2017 számú határozatában döntött Biatorbágy Város önkormányzata részére járóbeteg-
szakellátásban befogadott többletkapacitások nyilvántartásba vétele és ellátási terület 
megállapítása tárgyában, ami azt jelenti, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
által 2017. évben befogadott többletkapacitásokról szóló közleménye alapján járóbeteg-
szakellátásban befogadott kapacitásaira tekintettel területi ellátási kötelezettségét Biatorbágy 
településre terjesztette ki.  
 
A jelenleg folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeként az önkormányzat saját 
tulajdonú, új orvostechnikai eszközökkel is rendelkezni fog a város. 
 
Aktuális kérdések: 
 
Ahhoz, hogy a finanszírozást Biatorbágy Város Önkormányzata kapja meg 3 lehetséges 
megoldás közül lehet választani: 
 

1. Továbbra is a Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-én keresztül 
biztosítja a járóbeteg-ellátást és a finanszírozási szerződést a Kft köti a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelővel. Ebben az esetben csak és kizárólag  
közreműködői szerződést tud kötni az Egészségügyi Szolgáltató az ellátást végző 
orvosokkal, és a labordiagnosztikát végző céggel. ( Biatorbágy Város Önkormányzata 
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a kapacitásokat ideiglenesen átengedi az egészségügyi szolgáltatást ellátó részére, 
nehezen ellenőrizhetővé válik a működés.) 

2. Bicske Nonprofit Kft a Biatorbágyi finanszírozási szerződés alapján személyes 
közreműködői szerződést köt az ellátást végző orvosokkal. Ez a vállalkozásban 
dolgozó orvosok tekintetében kizárt. ( Nehézsége, hogy csak egyéni vállalkozó 
orvosokkal lehetséges a szerződéskötés.) 

3.  Biatorbágy Város Önkormányzata létrehoz egy 100%-os önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaságot, mely társaság működési engedélyt kap az engedélyező 
Hatóságtól és a kapacitások ideiglenes átadása mellett finanszírozási szerződést köt 
2017. január 1. napjára visszamenőleg az Alapkezelővel az óraszámok után megítélt 
finanszírozás tekintetében.  

 
A legoptimálisabb megoldás az lenne, ha Biatorbágy Város Önkormányzata látná el a 
feladatot közvetlenül. Átláthatóbb, kezelhetőbb és gazdaságosabb, közvetlenebb lenne a 
város számára egy saját szervezeten keresztül történő egészségügyi ellátás.   
 
Feladatok: 
 
Abban az esetben, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú 
nonprofit kft-én keresztül látja el az egészségügyi ellátást, annak első lépése, hogy 
gazdasági társaságot kell alapítania az Önkormányzatnak, mely feladata a város lakosai 
számára az egészségügyi alap-és szakellátás hosszú távú biztosítása.   
 
 
Ezután lehetséges az új szolgáltatóra vonatkozó működési engedélyek kérelmezése az 
Önkormányzattal kötött közreműködői szerződés alapján.  
 
Ez szakmánként és telephelyenként az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról 
szóló 1/2009.(I.30.) EÜM rendelet 1. számú mellékletének I.1.2.2 sorában foglaltak szerint 
70.000,-Ft-os illetékfizetési kötelezettséggel jár. Az ügyintézési határidő: 21 nap. 
 
A működési engedély kiadásának feltétele: 
 

-  közreműködői szerződés megléte,  
- az ellátás biztosítására szolgáló személyi és tárgyi feltételek,  
- az ingatlanra vonatkozó használati jogcím igazolása,  
- felelősségbiztosítás,  
- tevékenységet végzők jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának 

dátuma, eredménye,  
- egészségügyi szolgáltató szakmai programja és   
- a kérelmező nyilatkozata, hogy kizáró okok nem állnak fenn a működési engedély 

kiadását illetően.  
 
A személyi feltételek biztosításánál a bejegyzésre kerülő gazdasági társaságnak, mint új 
szolgáltatónak a szakellátás zavartalan működésének biztosításához az összes 
szakdolgozóval és orvossal szerződést kell kötnie. 
 
A működési engedély megszerzése után az egyik legfontosabb feladat lesz az új 
szolgáltatóra vonatkozó OEP finanszírozási szerződés időben történő megkötése a 
finanszírozás zökkenőmentessége érdekében. 
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Alapítási, cégjogi és költségvetési kérdések:  
 
A társaság a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló  
2006. évi V. törvény 9/F. §. (1)-(3) bekezdései alapján Nonprofit gazdasági társaság: 
(1) A gazdasági társaság nonprofit jellegét a cégnévben a társasági forma 
megjelölésénél fel kell tüntetni. 
(2) Az a gazdasági társaság minősül nonprofit gazdasági társaságnak és cégnevében 
az a gazdasági társaság tüntetheti fel a nonprofit jelleget, amelynek létesítő okirata 
tartalmazza, hogy a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok 
között nem osztható fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 
(3) Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában alapítható és 
működtethető. Nonprofit gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a 
cégnyilvántartásba bejegyzett gazdasági társaság legfőbb szerve elhatározza a 
nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést. 
 
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítani minimum 3 millió Ft törzstőkével 
lehet, az alapításhoz a legalacsonyabb törzstőke rendelkezésre bocsátását javaslom a 
járóbeteg szakellátás működtetéséből származó költségvetési megtakarításból. 
 
A törzstőkét az alapító okirat aláírását követő 20 napon belül kell befizetni a társaság 
bankszámlájára. 
 
A taggyűlési és alapítói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. 
 
A létesítő okirat tartalmazza a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemeket, mint például 
a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket, a testület mint taggyűlés 
összehívására vonatkozó előírásokat, a társaság képviseletére, az ügyvezetőre, a felügyelő 
bizottságra, a könyvvizsgálóra vonatkozó előírásokat. 
 
A működési engedélyt az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános 
feltételeiről szóló, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2013. (VII.5.) 
kkorm. rendelet 7.§.(2) b.) pontja alapján a járási hivatal. Működési kiadásának feltétele 
a Fenntartó és a Szolgáltató között létrejött közreműködői megállapodás megléte. 
Közreműködési szerződést olyan szakmára lehet kötni, amelyre a közreműködést 
igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.  
Biatorbágy Város Önkormányzat működési engedélyezési eljárása hivatalból elindult, 
folyamatban van. 
 
Munkajogi kérdések:  
 
A társaság ügyvezetőjének, az egészségügyi feladatok vezetésére Dr. Egervári Ágnest 
javaslom kinevezni. 
 
A Kft. az Egészségházban alkalmazott asszisztenseket átveszi és velük munkaszerződést 
köt, valamint a szakorvosokkal közreműködői, illetve személyes közreműködői 
szerződéseket köt. 
 
Szintén az önkormányzati tulajdonú társaságokhoz hasonlóan a Kft-nél felügyelőbizottság 
működne, melynek tagjaira a Képviselő-testületi ülésen teszek javaslatot. 
 
A könyvvizsgáló személyére az alábbi javaslatot teszem: 
 
Dr. Tóth Kálmánné- (UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft, 1024 Budapest, Széll Kálmán 
tér 3. II/2.)  
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A cég telephelye: 2051 Biatorbágy, Mester u.2. 
 
A cég javasolt tevékenységei: 
 
főtevékenység: 8622’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
4774’08 Gyógyászati termék kiskereskedelme 
4775’08 Illatszer-kiskereskedelem 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8623’08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 
8621’08 Általános járóbeteg-ellátás 
8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
862101 Egészségügyi alapellátás 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás  
862303 Fogorvosi ügyeleti ellátás 
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúsági-egészségügyi gondozás 
86907  Válogatott és kiemelt sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, 
ellenőrzése 
869047 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
 
 
Kérdések, amiben a Tisztelt Képviselő-testületnek döntenie kell:  
 

1) A 2016. november 4. napján kelt a járóbeteg szakellátási feladatok ellátására kötött 
Együttműködési megállapodás felbontása a Bicskei Egészségügyi Központ 
Szolgáltató Nonprofit Kft-vel.  

2) 100% önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kft létrehozása 2017. április 1. 
napjától- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft néven 

3) A cég ügyvezetőjének kinevezése 
4) A cég tevékenységi körének meghatározása 
5) Az új szolgáltató Szakmai Programjának elfogadása 
6) Az új Szolgáltató Alapító Okiratának elfogadása 
7) A Cégbíróságon bejegyzett járóbeteg-ellátást biztosító nonprofit Kft számára 

működési engedély megszerzése 
8) A kiadott működési engedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítása Alapkezelővel a 

finanszírozási szerződés megkötése a Biatorbágy Város Önkormányzatával kötött 
közreműködési szerződés alapján 

9) A Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft létrehozásának költségét a 
2017. évi költségvetés megtakarításából fedezi.  

- Tételesen:  
a) törzstőke jogszabály szerinti minimális összege: 3.000.000.- forint 
b) cégbejegyzés eljárási illetéke:100.000.- forint 
c) működési engedély igazgatási szolgáltatási díja: 70.000.- 

 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy foglaljon állást a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2017. március 24. 
                                                                                                    Tarjáni István s.k. 
                                                                                                        polgármester 
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Határozati Javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
../2017. (III. 30.) számú határozata 

 
az Egészségház működésével kapcsolatos kérdésekről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egészségház 
működésével kapcsolatos kérdésekről szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta: 
 

1) Kinyilatkozza azon szándékát, hogy a jövőben egészségügyi feladatellátásról, beleértve a 
járóbeteg- szakellátást is gazdasági társasági formában kíván gondoskodni; 

2) Felmondja a 2016. november 4. napján Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit 
Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató) járóbeteg- szakellátás ellátására kötött együttműködési 
megállapodást. A felmondási idő a döntés kézhezvételétől számított 60 nap, mely idő alatt 
Szolgáltató a járóbeteg- szakellátást biztosítja. 

3) Felhatalmazza a Polgármestert a cégbírósági eljárás megindítására és lefolytatására, az 
eljáráshoz szükséges iratok előkészítésére; 

4) Elfogadja a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Szakmai Programját, 
valamint felkéri …………………..-t a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
(Kft.) ügyvezetői posztjának betöltésére, havi bruttó ………………… ügyvezetői bér 
megállapításával; 

5) Felkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy: 
a) a személyi feltételek biztosítására az Egészségházban alkalmazott 

asszisztensekkel, technikai segítőkkel a munkaszerződést kösse meg, illetve a 
szakorvosokkal közreműködői, illetve személyes közreműködői szerződéseket 
kössön; 

b) a cégbejegyzési eljárás lefolytatását követően indítsa meg a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályánál a 
működési engedély lefolytatásához szükséges eljárást; 

c) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötendő finanszírozási szerződés 
előkészítéséhez szükséges dokumentumok határidőben történő előkészítésére és 
benyújtására az illetékes eljáró hatóságok felé; 

6) A Kft. felügyelőbizottsági tagjainak a következő személyeket választja: 
- ……………………………………… 
- ……………………………………… 
- ……………………………………… 

 
 
 
 
 

 

 



BIATORBÁGY  VÁROS 
Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottság részére 
 
 
 
Egészségügyi koncepció- és cselekvési terv javaslat a Biatorbágy járóbeteg-ellátásának felmérése, 
stratégiai terve 2016. című munkanyaghoz és az Egészségház önálló működtetésével járó 
feladatokhoz 
 
 
 
Bár a felmérés nem tekinthető reprezentatívnak, felhívja a figyelmet olyan jelenségekre, amelyek 
kiküszöbölése, vagy korrekciója az ellátás hatékonyságának javításához vezethet. Az ellátásban 
jelentkező problémák feltárása szempontjából értékes információkhoz juthatnak mind a képviselő-
testület, mind a bizottságok tagjai. Hasznos lehet, ha az ellátók is megismerik a rájuk vonatkozó 
páciens válaszokat. 
A válaszadók jelentős része kifogásolja a nem megfelelő kommunikációt, amely hiányosságra 
vezetik vissza többen a rendelésekről történő tájékoztatás nem kielégítő voltát. Sokan 
nehezményezik, hogy nem a várt időben, nem a várt orvos rendel. 
Az egészségügyi személyzet és a betegek között megnyilvánuló viselkedésminták színes képet 
mutatnak, sokan kifogásolják a nem megfelelő hangnemet, de sok pozitív vélemény is található a 
válaszok között. 
A panaszok jelentős hányada a vizsgálatokra történő hosszú várakozási időt jelöli meg. Ez 
elsősorban a szakellátásra vonatkozik, de az alapellátás gyakorlatában is elvárás fogalmazódik meg 
az ésszerűsítés irányában. 
A felmérésből kiderül a jelenlegi lehetőségeket meghaladó igényszint, mind a különböző hiányzó 
szakrendelések, mind az óraszámok tekintetében. 
 
További intézkedési kényszert jelent az Egészségház működtetésében bekövetkezett változás. 
Az Egészségház önálló működtetésével járó feladatok és a már folyamatban lévő átalakítás a 
közeljövőben döntések sorát teszi szükségessé. Bizottsági határozatok végrehajtásával kapcsolatban 
a folyamatosan változó körülmények miatt további egyeztetés szükséges. 
 
A kialakult helyzet ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a város egészségügyi ellátása egy 
egységes, integrált szervezet keretei között lehet a leghatékonyabb. 
A lakosság létszámát figyelembe véve megállapítható, hogy a nem távoli jövőben két felnőtt körzet 
szükségessége várható, a Tópark önálló körzete mellett, különösen akkor, ha a szakmai elvárások 
hangsúlyozásra kerülnek, amint az a tanulmányban olvasható. A körzetek prevenciós tevékenysége 
egészségügyi kormányzati döntés alapján adott: a kötelező törzskarton-rendszer ismételt elvárása 
mind az egészségi állapot felmérésének, mind a szűrő programoknak megfelel, további jelentős 
feladatmennyiséget generálva a körzetek számára. 
Tekintettel arra, hogy a rövidesen elkerülhetetlen bővülés mellett a város egészségüggyel foglalkozó 
munkavállalóinak a száma 100 fő körül lesz, 14 ellátó egység keretei között, a koordinált  működés 
érdekében a fent említett ellátó szervezetnek a kialakítását kell célul tűzni, kinevezett felelős 
vezetővel. Ami a jövőt illeti, a szakellátás önálló működtetése, és a célszerűnek tűnő integráció sok 
kérdést vet fel. A leghatékonyabb önkormányzati kontrollt költségvetési intézmény keretei között 
lehetne biztosítani, azonban a jogszabályi kötöttségek a szervezést és a későbbi működést 
nehézkessé tehetik. Másik megoldás az önkormányzati tulajdonú nonprofit Kft., amely rugalmasabb 
működés mellett lazább önkormányzati kontrollt jelent, bár az egészségügyi koordinátor ezt 
biztosíthatja. Utóbbi megoldás választása esetén létrehozható a Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft., melynek keretén belül működne minden ellátó egység, egyszemélyi felelős 



vezető irányítása mellett. A működéshez szükséges különböző szerződéseket már a kft. kötné. A 
Bicskei Egészségügyi Központtal jelenleg hatályos Együttműködési megállapodás az átmenet 
idejére biztosítja az ellátást. A zökkenőmentes átállás érdekében mielőbb biztosítani kell az új 
szervezet működésének személyi és tárgyi feltételeit, így megbízott vezetőt és egészségügyi 
járóbeteg ellátás elszámolásban jártas pénzügyi szakembert, megfelelő elhelyezéssel az 
Egészségházban. A vázolt szervezet felállása 2017-ben reálisnak tűnik, így 2018. január 1-től már 
főállású vezetővel működhet. A járóbeteg szak- és alapellátás irányítása mellett a kinevezett vezető 
feladata az Egészségház átalakítása  kivitelezési munkálatainak a szervezése, koordinálása, továbbá 
a Biai Egészségügyi Decentrum kialakításával járó feladatok majdani ellátása. 
 
A szakrendelő átalakítása folyamatban van. 2017. évben a tervezési munkáknak el kell készülni 
ahhoz, hogy a kivitelezést követően a következő évben a röntgennel kiegészített ellátási kínálat a 
lakosság rendelkezésére állhasson. A teljes kapacitás kihasználása több szempontból szükséges. Az 
eddigiekhez képest lényegesen alacsonyabb szintű finanszírozás miatt nem finanszírozott ellátási 
formákat is figyelembe kell venni a stabil gazdálkodás érdekében. Többlet kapacitás szerzése 
érdekében kezdeményezni kell a jelenlegi keret felülvizsgálatát, továbbá az ellátási terület 
bővítésének lehetőségét.  Az átalakítás során célszerű gondolni a  kistérségi ellátás igényeire és 
szükségességére is. Biatorbágy regionális elhelyezkedése és a környék felől már most is jelzett 
igény előre vetíti egy komplett szakorvosi rendelő képét, ami a város szempontjából mindenképpen 
előnyös, mert növeli az intézmény fajsúlyát, magasabb szintű finanszírozásra teremt lehetőséget, 
így biztosabbá teszi a gazdálkodását, továbbá hangsúlyozza Biatorbágy városi státuszát. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság legutóbbi ülésén határozatot fogadott el az alapellátási 
szerződések módosításáról. A módosítás minden hó 3-ig az előző hónapra vonatkozó jelenléti ív-
másolat, betegforgalmi jelentés, és a következő havi rendelési beosztás megküldését tenné 
kötelezővé negyedévenként tartandó munkaértekezlet, és az egészségügyi koordinátorral tartott 
kapcsolat mellett. Az alapellátás éves jelentési kötelezettsége a jövőben a KSH-nak küldött jelentés 
mellett szöveges beszámolóra is kiterjedne. A munkaértekezletek lehetőséget biztosítanának 
egységes helyi szakmai protokollok, diagnosztikai algoritmusok kialakítására, a körzetekről történő 
szóbeli tájékoztatásra, igények, elvárások kölcsönös megfogalmazására.  A szakorvosi rendelések 
tervezéséhez adatokat kell begyűjteni a körzetektől, milyen gyakorisággal fordulnak elő speciális 
rendelést igénylő betegségek. Az időben beérkezett  rendelési beosztást elsősorban a Biatorbágyi 
Körképben lenne célszerű közzé tenni, de a tájékoztatás minden eszközét igénybe kell venni. (Az 
alapellátási rendelések rendje mellett az Egészségház rendelési beosztását is közölni kellene a 
Biatorbágyi Körképben.) A módosított szerződést az érintettek már az újonnan alakult kft.-vel 
kötnék meg. 
 
Jelenleg valamivel több, mint 10.000 bejelentkezett lakost 5 felnőtt háziorvos lát el, ez körzetenként 
2.100 főt jelent, ami a kívánatos 1.500 lakoshoz képest jóval több. Az alapellátással szemben 
támasztott elvárásokat, és azt figyelembe véve, hogy rövidesen 12.000 felnőtt lakossal kell 
számolnunk, megállapítható, hogy ideális állapothoz 8 felnőtt körzetre lesz szükségünk. A 
szakrendelő folyamatban lévő megújítása – ami egy körzeti rendelőt is magába foglal – és a Biai 
Egészségügyi Decentrum kialakítása ezeket a hosszútávú fejlesztési elképzeléseket lehetővé teszi. 
A biai rendelő két felnőtt körzete és két fogászata mellett egy gyermekrendelő kialakítása indokolt 
elvárás a lakosság részéről. Emellett a rendelkezésre álló térviszonyok figyelembe vételével – 
áttekintve a szükséges kiszolgáló helyiségek sorát - legfeljebb egy fizioterápás rendelő  kialakítása 
indokolt  és képzelhető el. A parkoló és a védőtávolságok  biztosítása megkerülhetetlen. Annyit 
megjegyeznék, hogy a háziorvosi rendelők délelőtti – délutáni kihasználása esetén négy felnőtt és 
két gyermekkörzet müködtetésére lenne lehetőség. Tekintettel a régi rendelő állapotára és a növekvő 
igényekre, 2017. év során végleges koncepció és tervvázlat elkészítése szükséges. A 
megvalósíthatóság érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati lehetőségeket, 
összhangban az alapellátás fejlesztésére irányuló kormányzati szándékkal. 



 Cselekvési terv javaslat  2017. évre 
 
Március 
 
Döntés Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. alapításáról (polgármester,         
jegyző, képviselő-testület) 
Döntés ellátó egységek szerződésmódosításáról (polgármester, jegyző, képviselő-testület) 
Egészségügyi Kft. megalakítása. (jegyző) 
Megbízás Kft. vezetői feladatok ellátására (polgármester) 
Hivatali munkatárs felkészítése az átmeneti időre (jegyző) 
Egészségügyi elszámolásban járatos pénzügyi szakember állás meghirdetése (jegyző) 
 
Április 
 
Módosított szerződések megkötése  (polgármester, jegyző) 
Egészségház hasznosítási terv készítése (egészségügyi koordinátor)                                                              
Hasznosítási  terv alapján szabad kapacitás meghirdetése.(jegyző) 
Döntés Egészségház ellátási területének bővítéséről (polgármester, képviselő-testület) 
Környező települések csatlakozási szándékának felmérése (polgármester)      
 
Május 
 
Biai Egészségügyi Decentrum koncepció megtárgyalása, megbízás tanulmányterv készítésére          
(egészségügyi koordinátor, Egészségügyi és Szociális Bizopttság, képviselő-testület) 
 
Június 
 
Döntés Biai Egészségügyi Decentrum végleges koncepciójáról (polgármester, egészségügyi 
koordinátor, képviselő-testület) 
 
Október 
 
Pályázat kiírása Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. főállású ügyvezető állásra 
(polgármester, jegyző) 
 
 
Biatorbágy, 2017. március 6.                                
 
 
                                                                              Dr. Tálas-Tamássy Tamás 
                                                                Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja 
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