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ELŐTERJESZTÉS 
 

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi 
Ellátó Nonprofit Kft 2021. évi üzleti tervéről 

 
 

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

üzemeltetését átadta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft számára. 

A 2021-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában 

lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják be, hogy működésük 

forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni. 

Az egészségügyi ellátás és az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények jelenlegi helyzete, 

működési feltételei mind a COVID vírus okozta rendkívüli körülmények, mind a teljes 

egészségügyi rendszer átalakítását tervező 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról *, és a végrehajtását szabályozó november végén megjelent rendeletek (A 

Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 

2020. évi C. törvény végrehajtásáról,  

A Kormány 529/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete egyes kormányrendeleteknek az 

egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásához 

kapcsolódó módosításáról,A Kormány 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelete az egészségügyi 

dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről) olyan 

- egyelőre bizonytalan - helyzetet teremtenek, hogy a Társaság  jelenleg még nem tud valós 

alapokon nyugvó tervet készíteni a 2021. évre. 

Ezért, előzetes egyeztetések alapján a lehető legpesszimistább tervezés készült el, hogy az 

intézmény működése minden esetben biztosítva legyen. 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári 
Ágnes elkészítette a Kft 2021. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés 
mellékleteként olvasható.  

Kérem a képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

 

Biatorbágy, 2021. február 22. 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
    polgármester 



 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Polgármesterének 
…/2021. (I….) határozata 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre 

való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, 

hogy a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Kft 2021. évi üzleti tervét elfogadom, és 

gondoskodom a 2021. évi  költségvetésben forrást hozzárendeléséről.  

 
(A Társaság 2021. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.) 
 
 
Határidő: költségvetés összeállításakor 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály 
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