
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
2022. évi üzleti tervének módosításáról 

 MELLÉKLETEI: 

kérelem  

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő- testület 

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. október 27. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

MEGHÍVOTTAK:  

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes ügyvezető, Jegyzői 
Titkárság 

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester  

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Verebélyi Anita közbeszerzési és egészségügyi 
referens 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző 

 

Dátum: 2022. október 18. 

 

 

 

 



 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu 

  

ELŐTERJESZTÉS 
 

 A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének 
módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. június 1. napjától a biatorbágyi egészségház 

üzemeltetését átadta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft számára. 

 

2021-ben a járóbeteg-szakellátás kapacitása átadásra került az Egészségügyi Kft-nek, mely 

alapján 2021. szeptember hónaptól a Társaság jogosult a NEAK finanszírozás 

igénybevételére, mellyel lehetőségünk nyílt az alkalmazott egészségügyi dolgozók 

bértámogatásának igénybevételére, melynek így teljes évi összege jelenleg nem ismert. 

 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2022 évre vonatkozó üzleti tervét a 
Képviselő-testület a 68/2022.(II.24.) számú határozatával elfogadta. 

Ügyvezető Asszony kérelmet nyújtott be az üzleti terv módosítására vonatkozóan.  

(A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi) 

A kérelem szerint az Önkormányzat hozzájárulását kérik az üzleti terv módosításához, 
valamint a beruházás megvalósításához szükséges hiányzó költség fedezetére.  

A nappali infúziós ellátás, illetve szédülés ambulancia tevékenység megkezdéséhez: 
6.160.000.- forint hiányzik. 

Javaslom, hogy a Herceghalom és Pusztazámor által befizetett többlettámogatás összeg 
kerüljön a kért beruházás fedezeteként megjelölésre.   

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

 
 
 
 
 
 
Biatorbágy, 2022. október 18. 
 
 

Tarjáni István s.k. 
    polgármester 

 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2022. (X. 27.) határozata 

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének 
módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Biatorbágy Város 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének módosítását, mely 

végrehajtására 6.160.000 Ft többletforrást biztosít. A támogatás fedezete a Herceghalom és 

Pusztazámor által fizetendő többlet működési hozzájárulás.   

A támogatás a településektől kapott többlet hozzájárulás önkormányzathoz való beérkezését 

követően kerül biztosításra. 

 

Határidő: költségvetés összeállításakor 

Felelős: polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság, Pénzügyi Osztály 

 
 



        Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.      
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Biatorbágy Város Képviselőtestülete 

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

Tisztelt Bizottság!     

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 68/2022.(II. 24.) határozatával elfogadta a  

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, a megkötött 

támogatási szerződést  a 224/2022.(VI. 30.) határozat módosította. 

Az Egészségház profiltisztítása időközben folytatódhatott, a felszabaduló helyiségek 

átalakítására a  kiviteli terveket az Önkormányzat megrendelte, a tervezett rendelők kialakítása 

megtörtént. Az építkezésre a nyári időszakban került sor. A kivitelezés finanszírozására 

(28 224 789 Ft) egyeztetések után praktikus okokból  a nonprofit KFT szerződött a teljes forrásai 

és megtakarításai terhére.  

Üzleti tervünkben ingatlan beruházás nem szerepelhetett, csak  a tervezett rendelések  

bútorzat- , informatika- és műszerbeszerzése.  

Ezen beruházás keretén belül nem került sor a tervekben szereplő  hangszigetelt ajtó 

beszerelésére valamint az 1. emeleti (a Családsegítő kiköltözésével megüresedett és   leszerelt 

teakonyha helyreállítására – átalakítására,  pedig ilyen helyiség megléte követelmény az 

infúziós terápiás kezelésekhez is. Mindezekre újabb,  1 902 348 Ft-os ajánlatot kaptunk -  erre 

kötelezettséget vállalni  fedezet az hiányában a nonprofit KFt nem tud. 

A beruházás megvalósulásával a rendelői zsúfoltság csökken, a tárgyi feltételek rendelkezésre 

állnak nappali kórház típusú ellátásra, a  vonatkozó engedély megszerzése lehetővé teszi az  

Egészségházban a további fenntartható szakmai fejlődést definitív helybeni ellátással. 

Hamarosan megkezdhető  a nappali infúziós ellátás ill. szédülés ambulancia tevékenysége , amit 

egyelőre térítéses ellátásként tervezhetünk a  szükséges  engedélyek birtokában. Ezt követően 

kerülhet sor a NEAK általi  finanszírozásba való befogadási eljárás elindítására. 

Ezen többlet szolgáltatás nyújtásához új, a járás stabilitásának  vizsgálatra alkalmas eszköz 

beszerzésére van szükség, melynek összköltsége 9 160 000 Ft, amiből a Nonprofit Kft. a 

tervezett eszközbeszerzése maradványából már csak   3 000 000 Ft-ot tud finanszírozni.  

A gazdasági környezeti feltételek változása, az infláció a nonprofit KFT működését is jelentősen 

érinti, amit saját hatáskörben tett intézkedésekkel igyekszünk  enyhíteni: 

A  KATA változásai , a 38 szerződött orvos és szakasszisztens közül 21 főt érintettek. Közülük 7 

fő elfogadta a szigorúbb feltételekkel járó egészségügyi szolgálati jogviszony keretében történő 



 
 

foglalkoztatást, amihez a NEAK-tól bérkiegészítést tudunk igényelni, ez mérsékli a 

következményeket.  

Ugyanakkor az egészségügy területén vannak olyan monopol helyzetben lévő beszállítóink 

(laborminták szállítása, veszélyes hulladék kezelés, műszerek kötelező felülvizsgálata,  stb.), 

ahol az üzemanyag áremelkedést és az inflációt teljes mértékben áthárítják a megrendelőkre, 

ami folyamatos költségemelkedést jelent, aminek számszerűsíthető hatása először az október 

havi zárásnál lesz kimutatható.  

 A továbbiakban fennáll annak a veszélye, hogy egy esetlegesen meghibásodó műszer javítására 

vagy  dolgozói jutalmazásra egyáltalán nem lesz lehetőségünk.  

 Kérjük  a tulajdonos Önkormányzattól, hogy a beruházás miatt kiesett forrásokat  legalább 

részben biztosítsa  részünkre -  a likviditáshoz szükséges  10 M Ft  pótlásával.  

Biatorbágy, 2022. október 20.  

Tisztelettel:  

                                                
   dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető 
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