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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 3-án, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott rendkívüli 
üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester  
Szakadáti László  alpolgármester 
Varga László  alpolgármester 
dr. Kovács András  jegyző 
Barabás József  képviselő  
Bodorkos Ádám képviselő 
Kecskés László  képviselő 
Lóth Gyula képviselő 
Molnár Tibor képviselő 
Nánási Tamás képviselő 
Sólyomvári Béla  képviselő 
Tálas-Tamássy Richárd képviselő 
dr. Szabó Ferenc aljegyző, szervezési osztályvezető 
Molnár János   városgondnokság vezető 
Mester László kommunikációs tanácsadó 
dr. Balogh Gyula Bicskei Egészségügyi Központ igazgató 
Balog Gábor  felvétel rögzítő 
Bognárné Kalicov Mária jegyzőkönyvvezető (Szervezési Osztály) 
 
Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 11 fővel 
határozatképes, az ülést 1730 órakor megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontokra, a 
meghívóval megegyezően  
 
Miután a napirendi ponttal kapcsolatban javaslat nem érkezett, az eredeti napirendet teszi fel 
szavazásra. 
 
Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor), határozathozatal mellőzésével – 
a következő napirendet fogadja el: 
 
 
Napirend: 
 
1) Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdéséről - a Bicskei Egészségügyi Központ 

Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás elfogadásáról 
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1)  Az Egészségház működésével kapcsolatos kérdéséről - a Bicskei Egészségügyi 

Központ Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

Tarjáni István: A képviselő-testületi ülést megelőzően az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság napirendjén szintén ugyanez a téma szerepelt, ahol a bizottság javasolta a 
képviselő-testületnek az előterjesztés alapján annak a szerződésnek az elfogadását, amely 
az előterjesztés mellékleteként szerepel, illetve a határozati javaslatban szereplő 
döntéseknek a meghozatalát. Ugyanezt javasolja a képviselő-testületnek, de azért 
megragadja az alkalmat arra, hogy ha már a nyilvánosságon keresztül el tudja érni azokat, 
akik éppen nézik a képviselő-testületi ülést, hogy arról tájékoztatást adjon, hogy a mai napon 
az Egészségházban a betegek fogadása megszűnt ideiglenes jelleggel, de az ellátás nem 
szűnt meg. Az ellátandó betegek a Budaörsi Egészségügyi Központban vehetik igénybe 
ugyanazt a szolgáltatást, amit eddig Biatorbágyon – ideiglenes jelleggel. November 14-én 
tervezik megnyitni újra az Egészségházat egy új szolgáltatóval, ami a mai napirendnek a 
témája. Természetesen nem így tervezték. Úgy tervezték, hogy az Egészségház ezen a jövő 
héten csütörtökig még működött volna, de az Europ-med, az eddigi szolgáltató önhatalmúlag 
úgy döntött, hogy ezt a 30 napot nem tartja be. Meglátják, hogy milyen eszköz van ennek a 
döntésnek a szankcionálására, erre most még egyelőre nem tud választ adni. A 
legfontosabb a dolog azonban az, hogy az ellátás továbbra is működik, nem biatorbágyi, 
hanem budaörsi helyszínnel és ez november 14-én pedig újra biatorbágyi helyszínen fog 
folytatódni. Sok információval van ezzel kapcsolatban, erre most nem szeretne a testületi 
ülés keretében kitérni. Köszönti a napirendnél Balogh Gyula igazgató-főorvost, a Bicskei 
Egészségügyi Központnak a vezetőjét, aki szakmai kérdésekben autentikus választ tud adni, 
ha valaki kérdezni szeretne tőle. Megkéri igazgató urat, hogy néhány szóba mutassa be a 
szolgáltatást, amit már természetesen a bizottsági ülésen megtett, de itt talán azért lenne 
érdekesebb, hogy így mindazok, akik Interneten követik nyomon a képviselő-testületi ülést, 
akkor értesülhessenek erről. 

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

dr. Balogh Gyula: Az a megtisztelő felkérés érkezett hozzá, hogy a biatorbágyi járóbeteg 
szakellátást vegye át – amennyiben a képviselő-testület így határoz - a Bicskei 
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Szervezetükről annyit szeretne mondani, hogy 2004-
ben alakult, 100%-os önkormányzati tulajdonú, nonprofit szervezet, amelyik Bicske 
Városának önként vállalt feladatának, a járóbeteg szakellátásnak a feladatát hajtja végre a 
bicskei rendelőintézetben. A rendelőintézetet 1973-ban alapították, 2004-ig a 
székesfehérvári Szent György Kórházhoz tartozott, de ennek az ilyetén való működésével a 
város vezetése nem volt elégedett, ezért saját hatáskörbe vonta ezt a feladatot. Onnantól 
kezdve elmondhatják, hogy a járóbeteg ellátás fejlődő pályára állt. A korábbi 10 szakorvos 
helyett igen hamar, mintegy 30 szakma kezdte meg a működését, 40 szakorvos lépett 
szolgálatba. Majd elindultak a fejlesztések. Jelentős anyagi áldozatot vállalt a város annak 
érdekében, hogy a rendelőintézet mindazon korszerű eszközökkel rendelkezzen, ami a 
rendeletben előírás is. További fejlesztések történtek részben pályázati, részben 
önkormányzati forrásból. A rendelőintézet földszintje újult meg, 1 napos sebészetet hoztak 
létre. Két műtőben 25 kortermi ágyon folynak a beavatkozások, évi mintegy 1500-1600 
műtétet végeznek és a járóbeteg ellátásban 150 ezer orvos-beteg találkozó van. Az a 
modell, amit Bicske városa működtet a rendelőintézetében, úgy gondolja, hogy Biatorbágy 
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lakosságának is javára tud szolgálni. Bízik benne, hogy a betegek és a város vezetése 
elégedett lesz azzal a működéssel, amennyiben megkapják azt a feladatot, amit Bicske tud 
nyújtani.  

Tarjáni István: Még egy rövid tájékoztatást szeretne adni a szakellátás módjáról, mégpedig 
azt, hogy a szerződött partnereket, azokat a szakorvosokat, akik eddig itt rendeltek, illetve 
azokat a szakápolókat, akik a rendelést segítették, mindegyiküknek felajánlották a további 
közreműködést az új szolgáltatóval. Aki ezt elfogadta, az a továbbiakban is rendelni fog. Úgy 
tudja, hogy az orvosok közül majdnem mindenki élt ezzel a lehetőséggel. Tulajdonképpen 
nagy változás nem várható 14-ét követően ebből a szempontból. Az ellátásnak azért lesznek 
pozitívumai, ami nem közvetlenül az újranyitást követően fog bekövetkezni, hanem néhány 
hónapon belül. Azért, hogy ezt a sok negatív hírt kicsit átfordítsa pozitív kicsengéssé, ezekről 
néhány szót mond. Nem lehetetlen, hogy plusz kapacitást fognak kapni. Ez azt jelenti, hogy 
a meglévő szakellátások magasabb óraszámban fognak tudni működni, illetve új szakellátást 
is terveznek. Konkrétan a röntgen ellátás jelenleg csak Budaörsön érhető el és ez nagyon 
régi igénye a településen élőknek, hogy ez az Egészségházban is elérhető legyen. Ez még 
inkább hosszabb folyamat, de fél évre taksálja ennek a határidejét. Fél év múlva esélyes, 
hogy a röntgen ellátás is működni fog a Biatorbágyi Egészségházban. Úgy érzi, ennyi 
hozadéka lesz a jelenleg nem túl kellemes helyzetnek, de azért, hogy valami perspektíva 
legyen előttük, ezt szerette volna elmondani.  

Nánási Tamás: Polgármester úrtól kérdezi, kihasználva a nyilvánosság lehetőségét is, hogy 
akinek pl. időpontja volt november 14-éig, azzal mi történik? Kap-e újat, hogyan kap újat? 
November 14. után megnyílik újra az Egészségház és vannak olyan szolgáltatások, amelyek 
itt nincsenek, említette a röntgen szolgáltatást. November 15-én hova mennek röntgen 
felvételt készíteni? 

Tarjáni István: Az asszisztensek jelenleg próbálják elérni azokat a betegeket, akiknek 
időpontja volt erre a 14-éig tartó időszakra, akik előjegyzéssel rendelkeztek. Két dolgot 
tudnak felajánlani: vagy azt, hogy kérjenek más időpontot Budaörsön, amennyiben ez a 14-e 
utáni időpont nem megfelelő számukra, de amennyibe megfelelő, akkor természetesen új 
időpontot kapnak 14-én utánra, már az új szolgáltatás keretében. A röntgen az az ellátás, 
amelyet nagyrészt igénybe szoktak venni és nincs jelenleg az Egészségházban, ez továbbra 
is Budaörsön elérhető. A tisztiorvosi hivatal ellátási kötelezettséget jelölt meg Budaörsnek 
Biatorbágy tekintetében. Ez vonatkozik a 14-e utáni időpontra is. Amennyiben valaki 
Budaörsre szeretne menni azt követően is, akkor kötelezően el kell, hogy lássák Budaörsön. 
Nyilván mérlegeli majd az illető, hogy idejön vagy odamegy, de van olyan ellátás, ami itt 
nincs, azt Budaörsön igénybe tudja venni. Úgy látja, sikerült körbejárni teljesen a területet. A 
szakmai kérdések a bizottsági ülésen megvitatásra kerültek, most azért nem hangzanak el 
szakmai kérdések, mert ezeket a bizottságban mind megvitatták és szerepel vagy a 
szerződéstervezetben vagy a határozati javaslatban. Amennyiben több észrevétel nincs, a 
vitát lezárja és a bizottsági javaslatot, illetve az eredeti határozati javaslatot a szerződéssel 
együtt teszi fel szavazásra. 

Szavazás: 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 11 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (11 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza. 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
248/2016. (XI.03.) határozata 

az Egészségház működésével kapcsolatos kérdéséről - a Bicskei Egészségügyi 
Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás elfogadásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1) a járóbeteg-szakellátások folyamatos biztosítására Együttműködési megállapodást 
köt a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 2060 Bicske, Kossuth tér 17. cégjegyzékszám:cg.: 07-09-010103, 
adószám: 13202570-1-07, képviseli: Dr. Balogh Gyula-ügyvezető), 

2) az egészségügyi szolgáltató tevékenységének szüneteltetése okán indult 
egészségügyi államigazgatási eljárásban kéri a biatorbágyi járóbeteg-szakellátás 
egészségügyi szolgáltatás nyújtására átmenetileg a Bicskei Egészségügyi Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint Szolgáltatót kijelölni, 

3) az egészségügyi államigazgatási eljárások lezárulásáig legkésőbb azonban az OEP 
általi finanszírozás folyósításáig, a járóbeteg ellátás működési költségeit Biatorbágy 
Város Önkormányzata a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak megelőlegezi, 

4) a 3) pontban foglalt járóbeteg ellátás működési költségeinek biztosítására 2016. évi 
oktatási célú telekvásárlása tervezet költségvetési keretéből 31,2 millió forint 
fedezetet biztosít, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti keretösszeg 
erejéig a laboratóriumi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést legkésőbb 2016. 
november 14. napi hatálybalépéssel kösse meg, 

5) felhatalmazza a Polgármestert az 1) pontban hivatkozott, jelen határozat mellékletét 
képező szerződés aláírására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület tagjainak további kérdése, hozzászólása, 
észrevétele, javaslata nincs. 

Tarjáni István: Megköszöni a részvételt, az ülést 1745-kor bezárja, a további napirendi 
pontok megvitatására zárt ülést rendel el. 

. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
 
 
 


