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ELŐTERJESZTÉS 

Az Egészségügyi Kft tájékoztatása az épület helyiségeinek kihasználásáról, 
felosztásáról  

 
Az Oktatási, Kulturális és Egészségügy Kft a 67/2022.(III.28.) határozatában döntött arról, 
hogy a munkaterv szerinti következő ülésére kéri a Kft-ét, hogy állítson össze egy tájékoztató 
anyagot az épület helyiségeinek kihasználásáról, felosztásáról. 
 
Az Egészségházban 2016 óta folyamatosan törekednek arra, hogy a beteg-ellátás minél 
szélesebb körben szolgálja ki a lakosságot.   
 
Március hónapban a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiköltözését követen elindul egy 
újabb átalakítás, a Szolgálat helyiségeinek rendelő helyiségekké való alakításával.  
 
Ezzel párhuzamosan előkészítés alatt áll az egészségház fejlesztésére vonatkozó pályázati 
anyag benyújtása.  
 
A fejlesztés célja az Egészségház tetőterének kihasználása, beépítése.   
 
  
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes Intézményvezető Asszony 2022. április 7. napján megküldte 
a Bizottság által kért tájékoztatást, ami az előterjesztés mellékleteként olvasható.    
 
Biatorbágy, 2022. április 8.      

 
 

                                                                                Tarjáni István s.k. 
                                                                                polgármester 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testülete  
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 

../2022. (…..) határozata 
 

Az Egészségügyi Kft tájékoztatása az épület helyiségeinek kihasználásáról, 
felosztásáról  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 
megtárgyalta és  
 

elfogadja 
 

a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. tájékoztatását az épület 
helyiségeinek kihasználásáról, felosztásáról. 
 
 
Felelős: bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

  
 

 

 

 

 
 

 





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

Biatorbágy Város Képviselőtestülete 

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság!     
 

 
Az Egészségházban a további fenntartható szakmai fejlődést definitív helybeni ellátások 

megvalósítása,  nappali kórház típusú ellátások biztosíthatnák. Ehhez azonban elengedhetetlen  

a  tárgyi feltételek megteremtése – hiszen az épületben jelenleg rendelkezésre álló 

helyiségekben ez nem lehetséges. Az Egészségház profiltisztítása nem történt meg. Jelenleg 

nem oldható meg a betegek személyiségi jogainak védelme, a szükséges intimitást biztosítása a 

rendeléseken, az ügyintézés-vezetés munkavégzésének feltételei. 

Amennyiben az első emeleti rövid szárny mint bővítési lehetőség rendelkezésre fog állni, a 

rendelői zsúfoltság csökkenhet. (Jelenleg több szakma osztozik egy-egy rendelőn, illetve az 

asszisztens és az orvos külön helyiségben való elhelyezése nem valósítható meg.)  

Kettő, a szakmai minimumfeltételeknek megfelelő rendelő, illetve egy kiszolgáló helyiség 

alakítható ki az adott helyen. Ehhez szükséges a falak, a víz- villanyvezetékek átrendezése, 

átépítése - valamint az informatikai hálózat megfelelő kiépítése is. 

Az átalakításhoz szükséges tervezési folyamat zajlik tudomásunk szerint.  

A két új rendelő kialakítását követően kezdhető meg az nappali infúziós ellátásokra ill. szédülés 

ambulanciához a szükséges  engedélykérési folyamat. A tevékenység folytatása pedig  a 

finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen többletkapacitás befogadás  

kezdeményezését teheti lehetővé.  

Biatorbágy, 2022. április 07. 

 

Tisztelettel:  

                                                
   dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető 
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