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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2017. november 20. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Molnár Tibor-bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester 

• Varga László – alpolgármester  

• dr. Kovács András - jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Teller Tamásné– Esély Szociális Társulás -1. napirendi pontnál 

• Búzer Károly- Esély Szociális Társulás - 1. napirendi pontnál 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

 
Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő taggal 
határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Tálas-Tamássy Tamást, aki azt 
elfogadja. Javaslatot tesz a napirendre a kiküldött meghívóval megegyezően.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
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Napirend 
 

1) A 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról   

2) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve 

3) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. III. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

4) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) számú rendelet 

felülvizsgálatáról 

5) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

7) Tájékoztató a MedFitness Kistérségi Fittségi Programról 

8) A 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról (zárt) 

 
 
 1.) A 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

Bodorkos Ádám: Köszöntötte az Esély Szociális Társulás képviselőit és felkérte Teller 
Anikót, hogy ismertesse a napirendet.  
 
Teller Anikó: Az Önkormányzat számára megküldésre került egy megállapodás-tervezet, 
melyben az összeg az előző évi összeggel megegyezően szerepel. Tájékoztatta a 
jelenlévőket, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, 2013. július 1. óta a 
Társulás megállapodás keretében az állam helyett látja el a feladatot. A Társulás az államtól 
a 135 készülékre, teljes évre 3.300.030.- forintot kap. Ez az összeg az egy készülékre jutó 
kiadásuk 1/3-át sem éri el. A működtetést a Társulás saját költségéből, az állam és az 
önkormányzatoktól kapott összegből látja el. Miután úgy látják, hogy ez egy életmentő 
szolgáltatás, ezért továbbra is szeretnék a feladatot ellátni.  
 
17:04 óra: Molnár Tibor megérkezett. A Bizottság 4 fővel folytatja ülését.  
 
Bodorkos Ádám: Egyetért az elmondottakkal és támogatja azt. Mivel hozzászólás nem volt, 
az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
82/2017. (XI.20.) határozata 

 
A 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló 

előterjesztést, és az alábbi döntés meghozatalát javasolja a Képviselő- testületnek: 

„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete:  

1) úgy dönt, hogy 2018. január 1-től 2018. december 31. napjáig a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás ellátására megállapodást 
köt az Esély Szociális Társulással, 

2) a 2018. évi költségvetésében 2.300.000.- Ft összeget tervez a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására, 

3) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 
megkötésére.” 

 
 

2.) Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve 
 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést, elmondta, hogy nagy eltérés az idei 
munkarendhez képest nincs. Mivel hozzászólás nem volt az eredeti határozatot tette fel 
szavazásra. 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
83/2017. (XI.20.) határozata 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi 

munkatervéről 

szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
„Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint 
határozza meg 2018. évi munkatervét.  
1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzat értelmében szükség 
szerint, de legalább évi 10 alkalommal ülésezik, és évente, július 1-jétől augusztus 
15-ig munkaterv szerinti rendes ülést nem tart. A munkaterv nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a képviselő-testület a tervezettől eltérően, több alkalommal is ülést 
tartson.  
2) A képviselő-testületi üléseket megelőző héten – meghatározott időpontban – a 
képviselő-testület bizottságai ülést tartanak a következők szerint:  
hétfő 17 óra – Egészségügyi és Szociális Bizottság 
hétfő 13 óra – Oktatási és Kulturális Bizottság 
kedd 16 óra – Településfejlesztési Bizottság 
szerda 15 óra – Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 
3) A 2018. évi munkatervet, bizottsági és testületi ülések napjait, a javasolt 
napirendi pontokat a mellékelt táblázat tartalmazza. 
4) A képviselő-testület munkaterve alapján a bizottságok megalkotják saját éves 
munkatervüket.” 

 
 

3.)  Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. III. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről  
 
 
Bodorkos Ádám: Röviden ismertette a beszámolót.  Mivel hozzászólás nem volt az eredeti  
határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

84/2017. (XI.20.) határozata 
 

Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. III. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. III. 
negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel 
módosított, az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletének 3. § (3) bekezdése, valamint Biatorbágy 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) 
Ör. számú rendeletének 27. §, valamint 47. §-ában foglaltak alapján Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
beszámolót jóváhagyja. 
 
 
 
4.)  Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) számú rendelet 
felülvizsgálatáról 

Bodorkos Ádám: Elmondta, hogy az októberi bizottsági ülésen a védőnők kérték, hogy 
kerüljön felülvizsgálatra az egészégügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet.   
Látható, hogy a Juhász Gyula utca páros oldala kerül át a VIII. számú körzetbe. Mivel 
hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a rendelet-tervezetet. 

Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

85/2017. (XI.20.) határozata 
 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) számú rendelet 

felülvizsgálatáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 7/2010.(07.01.) 

számú rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és a rendelet-tervezet elfogadását 

javasolja.  
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4) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Bodorkos Ádám: Ez az előterjesztés Osztályvezető Asszony kérése volt. A változtatás azt 

jelenti, hogy az egy jövedelemmel rendelkezők küszöbértéke 114.000.- forintra emelkedett 

85.500.- forintról és a családosok esetében 99.700.- forintra emelkedik 57.000.- forintról. 

Mivel kérdés, észrevétel nem érkezett az eredeti módosítást tette fel szavazásra.  

 
Szavazás:  
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

86/2017. (XI.20.) határozata 
 

A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-módosítást 

elfogadásra javasolja.  

 

5) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről  
 

Bodorkos Ádám: A Szent Imre kórház főigazgatójának válasza szerint az ÁNTSZ-t kell 

megkeresni a mammográfiai szűréssel kapcsolatban. 

 

Dr. Csaba János: Felvette a kapcsolatot az érdi ÁNTSZ-vel, amennyiben válasz érkezik, a 

bizottságot tájékoztatja arról. A másik az írásos beszámoló, ami alapján elmondta, hogy a 

sportorvosok munkája még mindig nem tisztázott, úgy tudja, hogy az országgyűlés előtt van 

egy rendelet tervezet, mely szerint a sportorvosi feladatok átkerülnek a háziorvosokhoz. 

Száray doktornő szerint valamivel csökkent a rájuk eső feladat. Szó volt arról, hogy a 

sportorvosi rendelések az Egészségházban kerüljenek megvalósításra, de ez nem valósult 
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eddig meg. A MedFitness programmal kapcsolattal elmondta, hogy a program a 

háziorvosokat szólítja meg. Ez egy európai pályázaton alapul, ami le van írva az túl szép, 

hogy igaz legyen, de meg kell próbálni.  

 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A mammográfiai szűrésre érkezett válaszlevelet úgy 

értelmezte, hogy a Szent Imre Kórház főigazgatója megkülönbözteti a betegellátással 

kapcsolatos mammográfiai vizsgálatokat és a szűrővizsgálatokat. A kórház a betegellátással 

kapcsolatos mammográfiai vizsgálatokat végzi el, a szűrővizsgálatok elvégzésére nem ők a 

kompetensek. Az egészségügyi helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy változatlanul 

aggályai vannak a VEKOP pályázatokkal kapcsolatban. A pályázatról döntés született, de a 

humán erőforrás fejlesztésre vonatkozó pályázat még nincs beadva. Erre úgy kellett volna 

pályázni, hogy azt jelölik meg, ami jelenleg nincs NEAK által finanszírozva. Változatlanul 

fenntartja, hogy a beadott VEKOP pályázatok más - prevencióra, egészségfejlesztésre 

vonatkozó - projektek, azok központi egészségpolitikai döntéseket támogatnak, amelyek 

megvalósítása során a körzeteknek jelentős többletterhelése lesz. Változatlanul fenntartja, 

hogy lépni kellene a szakrendelések finanszírozása ügyében. A finanszírozásnál probléma, 

hogy nincs semmi hír a NEAK felől a többletkapacitási igényre. Javasolja, hogy személyes 

kapcsolat kerüljön kialakításra. Kérdése, hogy mi a helyzet a biai körzeti orvosi rendelőre és 

a központi ügyelet átköltöztetésére vonatkozó pályázatok tekintetében? 

 
dr. Kovács András: Benyújtásra került mindkettő pályázat. Úgy tudja, hogy a bírálat még 

nem történt meg.  
Bodorkos Ádám: Polgármester úrtól kérdezte, hogy mi a helyzet a VEKOP-os pályázattal, 

hisz ahogy Dr. Tálas- Tamássy Tamás is elmondta, döntés született azok benyújtásáról.  

 
Tarjáni István: Érdemben dr. Egervári Ágnes nélkül a témát nem tudják tárgyalni. A beadás 

több ciklusban történik, javasolja, hogy a januári bizottsági ülésen kerüljön vissza a 

napirendre a téma.  

 
Bodorkos Ádám: A januári bizottsági ülésre kerüljön vissza a VEKOP pályázatokról szóló 

tájékoztató, amit Dr. Egervári Ágnes készítsen elő a bizottság számára.  

 

Szavazás: 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

87/2017. (XI.20.) határozata 
 

Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről szóló 

tájékoztatót. 

 

6) Tájékoztató a MedFitness Kistérségi Fittségi Programról 
 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Igyekezett körüljárni az Önkormányzatot megkereső céget, az 
általa képviselt projektet. A kezdeményezésnek van szakmai háttere, támogatása, de 
finanszírozásáról semmi információ nincs. Az önkormányzat szerepe nem nagy,  
kinyilváníthatja, hogy elviekben támogat minden életmód javítással, betegség megelőzéssel 
kapcsolatos programot. A felnőtt háziorvosokat szólítja meg a program és plusz 
tevékenységeket jelöl meg nekik. Az önkormányzat szerződéses viszonyban van a 
háziorvosokkal, de nincs olyan helyzetben, hogy plusz tevékenységet adjon az 
alapellátásban dolgozó orvosoknak. Több kezdeményezés van, ami ezzel a témával 
foglalkozik, (például a beadott két VEKOP pályázat). Nagyon sokan vannak, akik ezzel a 
témával foglalkoznak. Javaslata, hogy a program szervezői közvetlenül az 5 háziorvossal 
vegye fel a kapcsolatot és utána egyeztessék a szervezési és finanszírozási kérdéseket. 
Elviekben az Önkormányzat támogatja a programot. Amikor az egyeztetés megtörtént és 
megállapításra kerül a helyi protokoll, akkor az önkormányzat biztosítja ennek médiafelületen 
való propagálását. 

dr. Kovács András: Valóban nincs határozati javaslat az előterjesztéshez, de a bizottság 
megfogalmazhatja. Azt gondolja, hogy Dr. Tálas-Tamássy Tamás javaslatát a bizottság 
elfogadhatja. 

Bodorkos Ádám: Összefoglalva elmondta határozati javaslatként, hogy az Önkormányzat 
elvben támogatja ezt a programot, de csak abban az esetben, ha az egyeztetésre a 
háziorvosokkal megtörténik és nem sérül a napi betegellátás. 

Dr. Csaba János: Miután az Önkormányzatnak jött a levél, az Önkormányzatnak kellene 
válaszolnia. Vállalja, hogy a háziorvosokkal egyeztet.  

Bodorkos Ádám: Dr. Tálas-Tamássy Tamás javaslatát tette fel szavazásra.  

Szavazás: 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

88/2017. (XI.20.) határozata 
 

MedFitness Kistérségi Fittségi Programról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a MedFitness Kistérségi Fittségi Programról szóló tájékozatót és az 

alábbi határozat elfogadását javasolja:  

1) Az Önkormányzat elviekben támogat minden életmód javítással, betegség 
megelőzéssel kapcsolatos programot; 

2) Az Önkormányzat kéri a MedFitness Kistérségi Fittségi Program szervezőit, hogy a 
biatorbágyi körzetekben feladatot ellátó háziorvosokkal vegyék fel közvetlenül a 
kapcsolatot és  egyeztessék a szervezési és finanszírozási kérdéseket; 

3) Amennyiben a fenti egyeztetés megtörtént és megállapításra kerül a helyi protokoll, 
akkor az Önkormányzat biztosítja a programnak a médiafelületen való propagálását. 

 
Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 17 óra 38 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen 
folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                              Dr. Tálas-Tamássy Tamás                                                                                                                                         
 elnök                                                                      bizottsági tag 

 

 


