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ELŐTERJESZTÉS 

 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről 

szóló szakmai beszámolójáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú melléklet 1. pontjában foglaltak 
szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hagyja jóvá a 
szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmények szervezeti és működési 
szabályzatait, szakmai programjait, szakmai terveit, éves szakmai beszámolóit.  
 
Dr. Egervári Ágnes ügyvezető asszony által megküldött Biatorbágyi Egészségház 
2017. évi működéséről szóló beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható. 
 
Kérem a Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztésben 
foglaltakat tárgyalja meg és átruházott hatáskörben hagyja jóvá a biatorbágyi 
Egészségház 2017. évi működéséről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy, 2018. május 8. 
 
 
 
 
                                                                                     Tarjáni István sk.                                                          
                                                                                        polgármester                                                              

 
 

Melléklet: 
 

- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi szakmai beszámolója 
 
Előkészítésben részt vett: 
Lengyel Anita egészségügyi referens 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
  
 



 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

…/2018. (V. 31.) határozata 
 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről szóló 
szakmai beszámolójáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága  

1) megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Biatorbágyi 
Egészségház 2017. évi működéséről szóló beszámolót. 

 
2) A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

                                                                                                 Bodorkos Ádám 

                                                                                                          elnök 
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Készítette  

   

                                                                                                      Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes                          
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ELŐZMÉNYEK  

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság   alapítója és 

az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata 

(székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: 

Tarjáni István polgármester). 

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 

adószám: 25931819-2-13 

cégjegyzékszám: 13-09-186856 

számlaszám: 10918001-00000093-47640003 

Bejegyzett törzstőke: 3.000.000.- 

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás 

Ügyvezető: Dr. Radnainé  Dr. Egervári Ágnes 

Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Alapítva: 2017. április 18.-n   

A Felügyelő Bizottság Választott tagjai:  

Dr. Csaba János 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás 

Farkas-Gáspár Mónika 

A létrehozott NKft. 2017. május 30.-n vette át az Egészségház működtetését a korábbi 

közreműködő bicskei Szolgáltatótól. 

Az átadás - átvétel zökkenőmentesen az ellátás folyamatossága  mellett lezajlott,  

a Társaság június 1.-től biztosítja az Egészségház szolgáltatásait.  

 A TÁRSASÁG 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK  BEMUTATÁSA   
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Az eltelt  rövid időszak –6 teljes hónap-  alatt a betegellátás  valamint az üzemelés 

racionalizálása területén az alábbi eredményeket értük el: 

Sikeresen megtörtént az üzemeltetés átvétele, úgy, hogy 2017. május 31-én még Bicskével 

volt szerződése az Önkormányzatnak, 2017. június 1.től a Nonprofit kft. vette át a feladatot, 

a változást  úgy sikerült megoldani, hogy se a betegek, se a munkatársak, se a szerződött 

orvosok érdekei nem sérültek. 

Minden szakorvossal megkötöttük a közreműködői szerződéseket, érvényes ÁNTSZ 

működési engedéllyel rendelkezik mindenki. 

Megszerveztük a NEAK jelentések törvény által előírt adatszolgáltatását amely a 

finanszírozás alapja. 

 Manuális számlázási rendszerről átálltunk az elektronikusra. 

Megteremtettük az Elektronikus Szolgáltatási Térhez való csatlakozás feltételeit. 

A Képviselőtestület döntése alapján 2017. október 1-től az Egészségház ellátási területen 

kívüli beteget nem lát el, csak térítés ellenében. 

A változás végrehajtása komoly szervezést igényelt, az orvosok, a szakdolgozók valamint a 

betegek tájékoztatása, a  munkafolyamatok megszervezése, árlista kidolgozása 

vonatkozásában. 

Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás keretében, a herceghalmi 

és pátyi betegek utólagos elszámolással térítésmentesen igénybe vehetik az egészségügyi 

szolgáltatásokat Biatorbágyon. 

 

SZERVEZETI  FELÉPÍTÉS  

 

Az Egészségház irányítása korábban más településekről zajlott, helyi vezetés nem volt.  

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek 

rendeléseit, orvosait igyekeztünk megtartani  akkor is, ha az egészségbiztosító még  nem 

finanszírozta valamennyi ellátásunkat.  

A hogy a szervezeti ábrából is kitűnik, elsősorban közreműködő kollégákkal működik a 

betegellátás, saját foglalkoztatott munkavállaló csak néhány van. 

 

 SZEMÉLYI FELTÉLELEK  
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A Biatorbágyi Egészségházban dolgozó munkatársaink létszáma (2017.december 31.) 

összesen 34 fő, mely az alábbiak szerint oszlik meg: 

 

intézményvezető/ügyvezető  1 fő 

gazdasági vezető  1 fő 

vállalkozó szakorvos                          21 fő 

vezető asszisztens 1 fő 

gyógytornász 1 fő 

pszichológus   1 fő 

fizikoterápiás asszisztens  1 fő 

asszisztensek     3 fő 

betegirányítók  2 fő 

intézmény takarítók  2 fő 

 

SZERZŐDÖTT ORVOSOK SZÁMA AZ EGYES SZAKRENDELÉSEKEN  

 

Fül-, orr-, gégészet:                  3 fő 

Kardiológia                                5 fő 

Neurológia                                2 fő 

Nőgyógyászat                           3 fő 

Ortopédia                                  1 fő 

Pszichiátria                                2 fő 

Sebészet                                    1 fő 

Ultrahang                                  1 fő 

Urológia                                    1 fő 
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SZERVEZETI ÁBRA  

 

 

BETEGFORGALOM 

Az  Nkft. működési időszakában a betegforgalmi adatok az alábbiak szerint alakultak az egyes 

szakrendeléseken :  

2017.06.01-2017.12.31 

Szakrendelés                 Fő  

    
Belgyógyászat                      185     

    
Diabetológia                      323     

    
Fiziotherapia                   1 425     

    
Fül-Orr-Gége                      993     

    
Gyógytorna                   1 029     
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Kardiológia                   1 138     

    
Neurológia                      369     

    
Nőgyógyászat                   1 753     

    
Ortopédia                      814     

    
Pszichiátria                   1 565     

    
Rheumatológia                      811     

    
Sebészet                      708     

    
Szemészet                      861     

    
Ultrahang                      239     

    

Urológia                      494     

Összesen:                12 707     

 

 

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a 

jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő.  
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Az EUROPMED KFt, mint korábbi közreműködő rendelkezett a Biatorbágy területére szóló 

kapacitásokkal – így a szakrendelések 2016. második felétől OEP, ill. NEK kapacitásbefogadás 

nélkül működtek. 

A szolgáltatás finanszírozása teljes egészében önkormányzati támogatással történt- így volt 

ez a bicskei  Szolgáltató teljes működése alatt.  

Szakmai szempontból a működés nehézségét a beutalási és vizsgálati  lehetőségek 

korlátossága jelentette. 

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT  ELLÁTÁSOK  

2017.II. félévében a korábbiakhoz képest kevesebb, de befogadott kapacitásokkal 

rendelkezett az Önkormányzat az alábbiak szerint: 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 
rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján befogadott többletkapacitások 

Kód Szakrendelések Heti óraszám 
Éves 

teljesítmény/ 
német pont 

Havi 
finanszírozott 
teljesítmény 

keret 

1401 Reumatológia  20 szakorvosi óra       3 443 446     286 954 

0200 Sebészet  20 szakorvosi óra 3 981 348 331 779 

1000 Ortopédia  11 szakorvosi óra 1 935 340 161 278 

1800 
(J1) 

Pszichiátria 14 szakorvosi óra 3 278 789 273 232 

0900 Neurológia 8 szakorvosi óra 1 517 912 126 493 

0700 Szemészet  20 szakorvosi óra 4 428 577 369 048 

0600 Fül-orr gégegyógyászat  20 szakorvosi óra 3 729 778 310 815 

0400 Szülészet-nőgyógyászat  22 szakorvosi óra 3 715 241 309 603 

1100 Urológia  6 szakorvosi óra 1 427 812 118 984 
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4000 Kardiológia  15 szakorvosi óra 3 975 007 331 251 

5301 Teljeskörű ultrahang-diagnosztika  6 szakorvosi óra 1 894 553 157 879 

 ÖSSZESEN 160 szakorvosi 
óra 

31 433 250 2 777 317 

 

NEAK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT  ELLÁTÁSOK  

 

A felsorolt szakrendelések és ellátások 2009-től működnek Biatorbágyon,  befogadásukra a 

pályázat beadásra került.  

A szakmai működés folyamatossága érdekében  ezen szolgáltatásokat  tulajdonosi döntés 

értelmében  fenntartottuk  - 2017-ben  kizárólagosan   önkormányzati támogatással.  

Ilyen szakorvosi ellátás a Belgyógyászat és a Diabetológia. Ezen rendelések esetében a 

pénzügyi finanszírozás hiánya mellett problémát jelent a szükséges képalkotó, stb. 

vizsgálatokra való beutalás nehezítettsége, ezért a mielőbbi NEAK befogadás elérése volt  a 

cél.  

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a 

jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő. Alacsonyabb óraszámok és a Teljesítmény 

Volumen Korláthoz ( továbbiakban TVK ) viszonyítva a nagyobb betegforgalom 

bevételkiesést jelent és többletkiadást generál. Egyrészt, a pontszám szorzó a TVK miatt 

alacsonyabb ( az első két hónapban 1,27 az elméletileg várt 1,85 helyett) , másrészt a kiadás 

változatlan . 

Nem szakorvosi , nem finanszírozott betegellátások 

Diabetológia                                               1 fő 

Pszichológia                                                1 fő 

Fizioterápia                                                1 fő 

Gyógytorna                                                 1 fő   

A NEAK által egyelőre nem befogadott és nem finanszírozott szakrendelések a biatorbágyi 

lakosok számára térítésmentesek.  

 

TERÜLETEN  KÍVÜLI BETEGELLÁTÁS  
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A Képviselőtestület határozata  értelmében  2017. október elsejétől  csak a biatorbágyi 

lakosokat láthatjuk el térítésmentesen.  

A  recepción  való bejelentkezéskor  lakcímkártyát és TAJ kártyát kérünk a betegektől, a 

területen kívüli betegek más kóddal kerülnek rögzítésre  - őket a NEAK felé nem jelentjük . 

Herceghalmi és pátyi lakosok  esetében az Önkormányzatok között  megszületett 

megállapodás értelmében havi összesítőt készítünk az elszámoláshoz.  

A szomszédos településekről érkező betegek megoszlása:  

 

HERCEGHALOM 
 

 
PÁTY 

 
 

2017  pont Pontérték/Ft Betegforgalom  pont Pontérték/Ft Betegforgalom 

06. 286 348 529 744 101 384 872 712 013 124 

07. 264 774 489 832 93 507 244 938 401 188 

08. 198 987 368 126 68 323 294 598 094 146 

09. 236 220 437 007 94 404 240 747 844 175 

10. 196 982 364 417 64 296 234 548 033 135 

11. 191 666 354 582 78 344 812 637 902 100 

12. 182 834 338 243 71 296 234 548 033 154 

 

Etyek és Sóskút esetében a betegforgalom az elmúlt hónapokban a következők szerint lakult:  

 
ETYEK SÓSKÚT 

  
      Német 

pont Pontérték/Ft Betegforgalom     Német pont Pontérték/Ft Betegforgalom 

2017. 
01. 
havi* 

550 585 1 018 582 208 25 705 47 554 11 

2017. 
03. 
havi* 

557 570 1 031 505 
 

44 541 82 401 
 

2017. 
06. havi 

377 217 697 851 139 46 609 86 227 16 

2017. 
07. havi 

554 685 1 026 167 195 46 608 86 225 22 

2017. 
08. havi 

486 833 900 641 155 32 465 60 060 18 

2017. 
09. havi 

460 221 851 409 203 1 338 2 475 6 

2017.10. 122 047 225 787 59 5 704 10 552 3 
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havi 

2017. 
11. havi 

315 058 582 857 130 15 158 28 042 7 

2017. 
12. havi 

212 870 393 810 96 5 589 10 340 3 

*Az előző szolgáltató által nyújtott ellátásból  ennyi adat áll rendelkezésünkre  

 

Azt látjuk, hogy 2017. október 1. után a betegforgalom csak átmenetileg csökkent. Az 

Önkormányzatokkal való esetleges  megállapodásra vonatkozóan csak becsülhető a korábbi 

átlagnak megfelelő, Etyekről  148 Sóskútról 11 körüli betegszám. 

A  megtett intézkedések következtében; a teljesítmény optimalizálásával az intézményi 

szorzó javult, a NEAK finanszírozás összességében növekedett. 

 

NEAK elszámolás 2017. június 1- december 31.  

A betegforgalom csökkenése csak a NEAK felé elszámolt esetszámra igaz a Páttyal és 

Herceghalommal megkötött ellátási szerződés következtében, az ezekről a településekről 

érkező betegek utáni bevétel másutt jelenik meg – így növekedhetett, növekedett az 

intézményi szorzó. 

 

PÁLYÁZATOK  

 

A VEKOP 7.2.2.-17 és a VEKOP  7.2.3.-17 sz. pályázatokat praxisközösség illetve 

egészségfejlesztési iroda létrehozására a testületi határozatoknak megfelelően benyújtottuk, 

a hiánypótlások is megtörténtek, döntés azonban még nem született.   

A többletkapacitás - befogadás iránti – 2017 elején  beadott - kérelem elbírálása ugyancsak  

megtörtént, de szerződéskötésre még nem került sor. 

SZAKMAI  TERVEK 

 

Az idei évre módunk van a Népegészségügyi Szűrőprogram  egyik állomását Biatorbágyra 

hozni. Ezzel a korábbiakhoz képes szélesebb körű és számosabb szűrés  lesz lehetséges – 

miközben kevesebb forrást  igényel a lebonyolítás. Szakmailag fontos, hogy a 
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rendelőben hozzáférhető egészségnapi, beutaló nélkül elérhető szakrendeléseket a 

tapasztalat szerint nem a panaszmentes lakosok keresik fel, hanem  többnyire olyan 

krónikus betegek, akik gyorsabban elérhető kontrollvizsgálatot, kiegészítő vizsgálatot 

remélnek ez alkalommal. Reményeink szerint a megfelelő lakossági kommunikációval a 

szűrőbusszal elérjük a prevenció tekintetében fontos, fiatal- középkorú panaszmentes, 

orvosi vizsgálaton csak igen ritkán megjelenő lakosokat.  

Az Egészségház arculatának kialakítása, az online felületek használata és a helyi médiával 

való együttműködés fontos feladatunk. 

Az esetleges lakossági panaszokra igyekszünk gyorsan reagálni.1-2 általában a várakozási 

idővel kapcsolatos reklamáción kívül az ellátással kapcsolatos érdemi panasz nem érkezett.  

A szolgáltatásbővítés gátja az ismert orvoshiány: igyekszünk a megfelelő szakembereket 

megtalálni és megtartani.  

Terveink szerint – megfelelő paraméterekkel, reprezentatív és validált módon- 

betegelégedettségi vizsgálatot tervezünk 2018.-ban a biatorbágyi lakosság valamint az 

Egészségházban megforduló Polgárok körében.  

 

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK 

 

Az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség  életbe lépése halaszthatatlanná teszi az 

informatikai fejlesztést , a kliens gépek cseréjét. – ennek részletes specifikációját a 

2.sz.melléklet tartalmazza. A szükséges beruházásokat ütemezetten tervezzük.  

Korábban az Egészségház irányítása távolról történt – az átalakulás infrastruktúra fejlesztést, 

iroda kialakítást is szükségessé tesz, az elfogadott üzleti tervünkben a  kiadások között 

szerepelnek ezek a tételek. 

Az Egészségház az elmúlt években többféle funkciót is betöltött- jelenleg kb. az épület 

egyharmadán nyújtunk egészségügyi szolgáltatásokat. A deklarált további 

szolgáltatásbővítés, új szakrendelések kialakítása(pl. rtg) a jelenlegi keretek között már nem 

lehetséges. A  Képviselőtestület által megfogalmazott profiltisztítás szakmailag feltétlenül 

indokolt és feltétele a tervek megvalósulásának.  

 

ÖSSZEFOGLALÁS  
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Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként 

fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a finanszírozási háttér a 

tervezésben még sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a 

változásokra rugalmasan, gyorsan tudjunk reagálni.  

A szakmai munka bázisát,  minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi gárda jelenti, 

akik évek óta itt dolgoznak. A szükséges személyi változásokat óvatosan tervezzük, 

létszámbővítést pedig csak a bevételi források optimalizálásával párhuzamosan.  

Javasoljuk a non profit Kft. közhasznú minősítésének kezdeményezését – hiszen a Társaság 

közhasznú tevékenységet végez.  

Az elmúlt időszakban havi beszámolókat készítettünk a szakbizottságoknak és a 

Képviselőtestületnek.  

Elkészült és elfogadásra került a könyvvizsgálattal alátámasztott üzleti beszámoló . 

Ugyancsak elkészült és elfogadásra került 2018. évi üzleti tervünk. Valamennyi anyagot a 

jogszabályok értelmében tárgyalta és elfogadta a Kft Felügyelőbizottsága.  

 

A tulajdonos  Önkormányzat fenti működési rendszerének  és a gazdasági társasági forma 

logikájának, sajátosságainak  összehangolása folyamatos egyeztetést igényel annak 

érdekében, hogy a céloknak megfelelően a Társaság valóban gyorsan rugalmasan tudjon 

reagálni az esetleges szabályozási-környezeti változásokra.  

 

Biatorbágy, 2018.május 15. 

    

                                     

 

                                                              dr Radnainé dr Egervári Ágnes 

      ügyvezető 
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