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Előterjesztés 

A járóbeteg-szakellátás kapacitásának átadása a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft részére 

Biatorbágy Város Önkormányzata az 52/2006.(03.30.) határozatában úgy döntött, 
hogy járóbeteg-szakellátást hoz létre biatorbágyi lakosok számára. 2017. június 01. 
napjától ezen feladatokat közreműködői szerződés mellett látja el. Közreműködő 
szervezete a 100%-os tulajdonában lévő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft.  

A járóbeteg-szakellátás egyrészt a NEAK által finanszírozott, másrészt 
önkormányzati hozzájárulás mellett üzemel. 

2020. októberében megjelenő új, az egészségügyi szolgálati jogviszonyt létrehozó 
jogszabályok okán szükségszerű lenne, hogy a NEAK finanszírozást és ezzel együtt 
a bértámogatást a Nonprofit Kft kapja meg. Jelenleg az Önkormányzat nem tudja 
igényelni és lehívni sem az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók után járó 
bértámogatást. Ennek oka, hogy a dolgozók, alkalmazottak munkaadója a Kft.  

A 2006. évi CXXXII. törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat, mint 
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv egészségügyi szakellátási 
kötelezettségeit átadja a feladat ellátására kötelezettséget vállaló egészségügyi 
szolgáltató számára és a Kft ezeket a feladatokat átvállalja  

Az önkormányzat továbbra is egészségügyi közszolgáltatásokért felelős szerv 
marad.   

Amennyiben a kapacitások átkerülnek a Kft-hez, úgy a működési engedély és a 
finanszírozási szerződés módosításával a Kft felkerülhet a 256/2013.(VII.05.) 
kormányrendelet 2. számú mellékletébe és ezzel jogosulttá válhat az 
egészségügyben és az egészségügyi dolgozók után járó bértámogatásra.  

Ennek átfutási ideje körülbelül fél év, ez idő alatt a bértámogatástól az egészségház 
elesik, így fontos az időszempont szem előtt tartása.  

Első lépésben az önkormányzati döntést kell meghozni, ami szerint az 
önkormányzat, mint egészségügyért felelős szerv egészségügyi szakellátási feladatai 
átadásra kerülnek Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-hez.  
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Határozati javaslat 
 

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

A járóbeteg-szakellátás kapacitásának átadása a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft részére 

 

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletre való hivatkozással a képviselő- 
testület feladat- és hatáskörében eljárva, úgy határoztam, hogy  

1. Biatorbágy Város Önkormányzat részére megállapított egészségügyi szakellátási 
kötelezettség teljesítése érdekében a járóbeteg-szakellátási feladat ellátását és a 
hozzá kapcsolódó kapacitást, területi ellátási kötelezettséget az egészségügyi 
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak alapján 
átadom a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft részére az alábbiak 
szerint: .  

 

Szakmakód Szakmanév NEAK által 
finanszírozott 
szakorvosi óra/hét 

NEAK által 
finanszírozott nem 
szakorvosi óra/hét 

0100 belgyógyászat  11 0 
0113 endokrinológia 04 0 
0123 diabetológia 04 0 
0200 sebészet 13 0 
0400 szülészet-

nőgyógyászat 
11 0 

0600 fül-orr-gégészet 08 0 
0700 szemészet 13 0 
0800 bőrgyógyászat 08 0 
0900 neurólógia 08 0 
1000 ortopédia 11 0 
1100 urológia 06 0 
1400 reumatológia 20 0 
1800 pszichiátria 14 0 
1800 pszichiátriai gondozó 2 0 
4000 kardiológia 15 0 
5000 orvosi laboratóriumi 

diagnosztika 
0 15 

5100 röntgendiagnosztika 12 0 
5301 teljeskörű ultrahang 

diagnosztika 
08 0 

5711 gyógytorna 0 18 
5712 gyógymasszázs 0  
5722 fizikoterápia 0 23 
Összesen:  168  56 



2. . 
3. az egészségügyi szakellátási kötelezettség átadásához-átvételéhez szükséges 

hatósági eljárásokat az egészségügyi államigazgatási szervekkel kezdeményezem, 
lefolytatom.  

 

Felelős: polgármester 
Határidő: Azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

 

 

                                                               Tarjáni István 
                                                                polgármester 
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