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Előter jesztés  

 
Az Egészségház kérelméről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes, Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft ügyvezetője írásos kérelmében kéri a tulajdonos önkormányzatot, hogy az 
Egészségház 19 dolgozójának év végi jutalmazására 8 millió forint forrást 
biztosítson.  
 
Fedezetként javaslom az általános tartalék keretét.  
 
A kérelem az előterjesztés mellékleteként olvasható. 
 
Biatorbágy, 2022. november 10. 
 
 
 
                                                                                   Tarjáni István s.k. 
                                                                                    polgármester 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2022. (XI. 24.) határozata 

Az Egészségház kérelméről  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségház 
kérelméről úgy dönt: 

1. 8 millió, azaz nyolcmillió forint forrást biztosít a 2022 évi költségvetés általános 
tartalék keretéből az Egészségház dolgozóinak év végi jutalmazásához,  

2. felhatalmazza a polgármestert a pénzeszköz átadási szerződés 
módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Jegyzői Titkárság  
  



        Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.      
                                                       2051 Biatorbágy Mester u.2.  
 

Biatorbágy Város Képviselőtestülete 

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság!  Tisztelt Képviselőtestület!   
  

Tisztelettel kérem a tulajdonos Önkormányzatot, hogy az Egészségház dolgozóinak   év végi 

jutalmazására   8 M Ft forrást biztosítson.  

Az Egészségház dolgozói 2022. évben mind a betegszám szezonális ingadozásából fakadó anomáliák 

kezelése, mind az ellátás minőségének javítása területén  jelentős erőfeszítéseket tettek. A négy új 

rendelő kialakításával járó építkezés ideje alatt is folyamatosan folytak a rendelések. Ehhez a 

gyógyításban résztvevők magas fokú empátiájára, figyelmére és megfelelő kommunikációjára volt 

szükség. A kollégák ezt nagyszerűen végezték - ez  kiemelt terhet jelentett a napi feladatok végzésén túl. 

A Covid járványhoz kapcsolódóan 2022. évben is voltak az alaptevékenység végzésén felül feladataink: 

az első negyedévben 785 oltás adtunk be és 140 főnél végeztünk szűrést. Mindez zökkenőmentesen 

zajlott, melyben minden dolgozó részt vett. Sajnos, a dolgozók között is voltak megbetegedések, ami 

esetenként 2-3 hét munkából történő kiesést jelentett, amit rugalmas túlmunkavállalással, szabadság 

megszakítással ill. átütemezéssel oldottak meg, így nem kellett külső eseti megbízottakat alkalmazni. 

Mindenkit érintenek az ismert  gazdasági környezet, a szokatlanul magas infláció problémája - különös 

tekintettel az élelmiszerek és a  rezsi terén a nagymértékű emelkedés, ugyanakkor  az egészségügyi 

szakdolgozók béremelése évek óta húzódik.  

Mint ismert,  az új rendelők kialakítását és  berendezését saját forrásból megoldottuk, így  -  bár 

többletbevételeink is keletkeznek a feladatellátásból  - tartalékkal nem rendelkezünk. 

Az idei elvégzett  többletfeladatokat  és a  napi megélhetési költségeket is  figyelembe véve  ezúton 

kérjük  a tulajdonos Önkormányzattól, hogy dolgozóink részére 2022. évben egyhavi bér kifizetésére  

biztosítson fedezetet mindösszesen  8 milló  Ft összegben. 

Biatorbágy, 2022. november 9.  

Tisztelettel:  

                                                
   dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető 
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