
           

Előterjesztés 
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 

többletkapacitás befogadására irányuló kérelméről 

 
1. előterjesztés száma: 82/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - határozati javaslat 
- 2. melléklet – többletkapacitás befogadására irányuló kérelem 
- 3. melléklet – hiánypótlásra való felszólítás 
- 4. melléklet - adatlap 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  
- Város-és vállalkozásfejlesztés Bizottság 
- Humánerőforrások Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
- 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. 
évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város-és vállalkozásfejlesztési Bizottság! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
 
 

A Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője többletkapacitás befogadására 
irányuló kérelmet nyújtott be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a szemészeti, 
illetve az ortopédiai egynapos sebészeti ellátás tekintetében. 

A fenti kérelem benyújtására azért volt szükség, mivel a 2011. évben megkezdett egynapos 
sebészeti tevékenység iránt növekvő igény mutatkozik és ezeket az igényeket az intézmény 
csak a rendelkezésére álló kapacitás és finanszírozás határáig tudja befogadni. Március 
hónapban két szemész szakorvos kezdi meg szakrendelői tevékenységét az Egészségügyi 
Központban, ezen felül három ortopéd szakorvos végez műtéteket, akik a műtétszámukat 
haladéktalanul tudják növelni amennyiben a többletkapacitás befogadása iránti kérelem 
elfogadásra kerül. 

Mindazonáltal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a kérelemmel kapcsolatosan 
hiánypótlásra szólította fel a Bicskei Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-t, melyben kérte a 
kérelemhez csatolni a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, 
valamint az Egészségügyi Szakmai Kollégium szakmailag érintett tagozatainak véleményét. 
Ezen felül felhívta a figyelmet arra, hogy a többletkapacitás befogadása iránti kérelmet csak 
az intézmény fenntartója/tulajdonosa nyújthatja be az Alapkezelőhöz. 



Fentiek alapján szükségszerű a polgármester felhatalmazása a szükséges dokumentumok 
benyújtására és aláírására. 

Kérem az előterjesztés megvitatását. 

 

Bicske, 2017. március 17. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

 
 

 

1. melléklet a 82/2017. számú előterjesztéshez 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás 
befogadására irányuló kérelméről 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bicskei 
Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás befogadására irányuló 
kérelme ügyében Bicske Város Önkormányzat nevében és képviseletében teljes körűen 
eljárjon. 

Határidő: 2017. március 29. 
Felelős: polgármester 
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