
1 
 

 

  V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  
 E g é s z s é g ü g y i  és  S z o c i á l i s  B i z o t t s á g  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/244,  
                                                             Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  
 Iktatószám: SZ-50/6/2017.  Ügyintéző: Lengyel Anita 

 
 

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

Bizottsága 2017. március 27. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Szanyi József – bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester 

• dr. Szabó Ferenc- aljegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Lengyel Anita – egészségügyi referens 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Tóth Attila- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezető 

• Dr. Juhász Zsuzsanna- EBKE 

• Finta Gábor - Egészség Tervező Műhely Kft 

 
Bodorkos Ádám: Köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy 4 fő bizottsági taggal a 

bizottság határozatképes, Molnár Tibor távolmaradását nem jelezte. A jegyzőkönyv 

hitelesítésére felkérte Szanyi Józsefet, aki azt elfogadta. A kiküldött meghívóban szereplő 

napirendi pontokat tette fel szavazásra. 
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Szavazás: 

A bizottság 4 igen egyhangú szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) 
mellett a következő napirendi pontokat fogadta el: 

Napirend 

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi 
tevékenységéről 

2.) Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2017. évi programjáról 
3.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről 

4.) Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai 

eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról 
 

1.) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi 
tevékenységéről   
 
Tóth Attila: A beszámoló kiegészítéseként elmondta, hogy az Intézmény az elmúlt évben 
már az átszervezett család és gyermekjóléti szolgáltatást működteti. A kollégákkal együtt jól 
vették az átszervezést, nagyon jó kapcsolatot alakított ki a Járási Központtal és sikerült 
átadni azokat a hatósági ügyeket és családokat, amelyeket a jogszabály kötelezővé tett. A 
jogszabályváltozás nyomán már az évvégén elindították azt a programot, ami a megelőzésre 
nagy hangsúlyt fektet.  A család és gyermekjóléti szolgálatot igénybe vevők száma az előző 
évekhez képest nőtt. 
 
Bodorkos Ádám: A beszámolóban olvasható, hogy a külterületi részek megközelítése igen 
problémát jelent az Intézmény munkatársai számára, de az idei évre tervezett 
gépjárművásárlással, ami a polgármesteri kabinet költségvetésében szerepel, remélhetőleg 
megoldódik ez a nehézség. 
 
Nánási Tamás: A beszámoló 5. oldalán olvasható, hogy a házi segítségnyújtásnál nagy 
gondot okoz az, hogy az érintettek egy része anyagi okokból nem fizeti meg, vagy nem kéri 
azt a mértékű gondozást, amire szüksége volna, így a gondozás folyamata nem áll fenn, 
nincs kellő gondozás és ellátás. Kérdése, hogy akár az állapot, akár az anyagi helyzetre 
tekintettel ezen esetek tekintetében lehet-e méltányosságot gyakorolni a gondozás 
tekintetében? Aki felette áll a jövedelmi kategóriának és fizet a házi segítségnyújtásért, nincs 
megoldási lehetőség arra, hogy kisebb díjért is megfelelő ellátást kapjon az érintett? 
 
Tóth Attila: Egy mérőtábla kitöltését követően egy ellátási szükséglet rajzolódik ki, ami azt 
mutatja, hogy milyen időtartamú segítségnyújtást igényel. Ettől a kérés eltérhet.  Két dolog 
szabja meg, az egyik a fizetési térítési díj, a másik a család és a környezet segítsége. Van, 
aki azért nem kér ellátást mert van segítsége, akinél nincs segítség, ott van gond. Ebben az 
esetben egyéni kérelemre polgármester úr méltányossága alapján az étkezésre és házi 
gondozás tekintetében eltér. Van, aki igénybe vesz más olyan típusú szolgáltatást, amit a 
jogszabály kizár.  
 
Bodorkos Ádám: A vitát lezárta, szavazásra tette fel a beszámolót.  
 
 Szavazás: 
 
A bizottság 4 igen, egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
36/2017. (III. 27.) határozata 

 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 
2016. évi tevékenységéről 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Biatorbágyi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
2.)  Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2017. évi programjáról 

Bodorkos Ádám: Napközben kaptak egy pótanyagot, aminek ismertetésére felkérte Dr. 
Juhász Zsuzsannát.  
 
Dr. Juhász Zsuzsanna: 2016. évben merült fel a tanfolyam. Nehézsége, hogy a 
költségvetési év és a tanév elcsúszást mutat. Az elmúlt évi költségvetésben szerepelt az őszi 
program, amire nem kért pótköltségvetést. Így az előadói díjat nem szerepeltette jelenleg a 
költségvetésben. Az elsősegélynyújtó vizsga lebonyolítását indokoltnak tartja, 
költségvetésével tervezett. Módosított a programon, így a nyári tábor csak azok részére kerül 
megszervezésre, akik a területi versenyen jól szerepelnek, összeg nincs hozzárendelve, ha 
sikerül megszervezik, ha nem, nem. A programot a Biatorbágyi Általános iskolában 
folytatják, aminek kezdő időpontja ez év ősze. 7 alkalmas képzés keretén belül oktatják majd 
a gyerekeket. Példaértékű, kísérleti jellege miatt úgy gondolták, hogy abban az esetben kerül 
kiterjesztésre a többi iskolákra, ha sikeres lesz a kezdeményezés. Jövőre 12 osztály 254 
fővel kell a költségeket tervezni majd.  
 
Szanyi József: Átbeszélték a kivitelezést a doktornővel. Egyetértettek abban, hogy a már 
elkezdett programot be kell fejezni a gyerekek miatt is. Van egy 15 ezer forintos tankönyv, 
ami szükséges, és a könyvet a tanfolyam végét követően a könyvtárból ki lehet majd 
bárkinek kölcsönöznie. A fennmaradó összegből kerül sor a jelenleg 6-os, ősszel 7-essé váló 
gyerekek képzése.  
 
Nánási Tamás: Egyetlen gondja, hogy a 2016. évi program megvalósítására kapott 
pénzeszközzel az együttműködési megállapodás tartalma szerint 2016. december 31. 
napjáig el kell számolni, ami nem történt még meg. nagyon sok Egyesület számára nyújt az 
önkormányzat támogatást, de mindenki esetében kötelező az elszámolási kötelezettség 
megléte. A program kerek, egyetért vele, de a megszavazása nehéz szívvel történne, ha 
nincs elszámolás. Azt szeretné, ha a testületi ülésig a pénzügyi beszámoló megérkezik és a 
bizottsági ülésen nem kíván a programról szavazni.  
 
Dr. Juhász Zsuzsanna: Jogos a felvetés és elnézést kér a csúszásért, egyszerre mindent 
nem tud teljesíteni. De a számlákat benyújtja a testületi ülés időpontjáig. 



4 
 

 
Szanyi József: Mi az oka annak, hogy nem január 31. napjáig kell elszámolni? Javasolja, 
hogy az elszámolás a civil pályázatokhoz hasonlóan minden év január 31. napjáig történjen 
meg. Nánási Tamás javaslatával egyetért. 
 
dr. Szabó Ferenc: A pályázatoknál van egy helyi rendelete, mely melléklete a támogatási 
szerződés, itt az előterjesztés melléklete az együttműködési megállapodás, amiben szerepel 
a december 31, amin módosítani lehet. 
 
Bodorkos Ádám: Egyetért és befogadja Nánási Tamás és Szanyi József javaslatát. A vitát 
lezárta és szavazásra tette fel a kérdést. 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 1 igen, 3 tartózkodás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) a 
bizottság nem fogadta el az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2017. évi 
programját. 
 
 
3.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről 

Tarjáni István: Olyan dologról szeretné tájékoztatni a bizottságot, ami nem szerepel az 
előterjesztésben, hogy mi okozza ezt a változást az Önkormányzat szándékában az elmúlt 
fél évhez képest. A bicskei szolgáltatóval az Europ-Med Kft-hez hasonlóan tervezték az 
együttműködtetést. A szakellátáshoz tartozó kapacitás és a finanszírozás nem az 
önkormányzat, hanem egy Kft nevére szólt és ezt nem lehetett átcsoportosítani. Ezért tavaly 
ősszel saját jogon nyújtottak be kapacitási kérelmet az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, 
amire meg kapták a jogosultságot. Kevesebb szakrendelés, magasabb óraszámban került 
meghatározásra. Az új szolgáltatóval az elszámolás első teljes hónapja idén januárban volt, 
amikor kiderült, hogy az Europ-Med Kft által szolgáltatott adatokkal ellentétben körülbelül az 
egyharmada a finanszírozásnak. Ha huzamosabb ideig finanszírozni kell az ellátást, akkor a 
legjobb megoldás az, ha saját kézben van a működtetés és az üzemeltetés. Ahhoz hogy ez 
működjön szakemberek és egy cég is kell. A legfontosabb személy a Kft ügyvezetője, akinek 
személyére Dr. Egervári Ágnes került felkérésre, aki igent múlthét pénteken mondott és 
emiatt csúszott az előterjesztés bizottság elé való benyújtása. A többi le van írva. Előnye 
ennek a helyzetnek, hogy lesz egy működő egészségügy kft, aminek nagyobb perspektívája 
van a jövőre nézve.  

Bodorkos Ádám: Az elvet érti és jónak is találja. Van egy javaslata, hogy a Városfejlesztő 
Kft kerüljön átszervezésre a járóbeteg-szakellátás biztosítására. Az első mérlegig egy új Kft 
nem pályázhat semmire, márpedig röntgenre is szükségben.  

Tarjáni István: Ez a megoldás felmerült. A Városfejlesztő Kft vette át az Egészségház 
Alapítványtól az alapítói jogokat körülbelül 2 éve. Viszont az Alapítvánnyal szemben 5 évet 
meghaladó időn belül számlakifizetéssel kapcsolatban követelés benyújtására került sor. 
Ennek az elévülési ideje még nem telt le. Nem lenne szerencsés ilyen előélettel bevonni a 
Városfejlesztő Kft-t.  

dr. Szabó Ferenc: Egy elég magas összegű, állítólagos kölcsönügyletről van szó, ami a 100 
millió forintot is meghaladja. Ez a kölcsönügylet nincs alátámasztva dokumentumokkal, 
természetesen vitatják is, de azt vették észre, hogy az elévülési időn belül mindig tesz 
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bejelentést, így polgármester úr óvatossága indokolt. Abban az esetben, ha az Alapítvány 
megszüntetésre kerül, a Kft is megszüntethetővé válna.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Amellett érvel, hogy tiszta lappal kellene indulni és az 
egészségügyet önállóan, minden egyébről leválasztva kezelni. A város nagysága indokolja, 
hogy egy egységes integrált egészségügyi ellátásban gondolkozzanak, ami kiterjed az 
alapellátásra is. Ez nem lesz egyszerű, de bízik benne, hogy az együttműködés megoldást 
hozhat. Javasolja, hogy az egészségügy teljesen izoláltan működjön, aminek egyik 
megoldása a Kft létrehozása. Költségvetési intézményben gondolkozott, aminek a 
működtetése nem annyira rugalmas, mint az önálló nonprofit kft.  

dr. Szabó Ferenc: A Törvényszék küldött egy végzést, ami szerint a megszűnés előtt áll az 
Alapítvány. Egyetlen feltétele, hogy a 40.000.- forintos hátralékot a Kft befizetné, akkor 
ténylegesen megszüntethető lenne az Alapítvány és a Városfejlesztő Kft is. 

Bodorkos Ádám: Az ügyvezető asszony munkabérére vonatkozóan kér javaslatot. Ezen túl 
javasolja, hogy a felügyelő-bizottság tagjai között Dr. Csaba János szerepeljen.  

Tarjáni István: Mindkét felvetésre a testületi ülésen fog javaslattal élni.  
Bodorkos Ádám: A vitát lezárta és szavazásra tette fel a következő módosító 
javaslatokat: 

1. Dr. Csaba János kerüljön be a felügyelőbizottság tagjai közé. 

Szavazás: 
A bizottság 4 igen, egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) elfogadta a módosító javaslatot. 
 

2. Tarjáni István a testületi ülésig teszi meg javaslatát az ügyvezető asszony 
munkabérére és a felügyelőbizottsági tagok személyére. 

Szavazás: 
A bizottság 4 igen, egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) elfogadta a módosító javaslatot.  
 
Bodorkos Ádám: A módosított határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen, egyhangú szavazás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozta: 

  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
37/2017. (III. 27.) határozata 

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolj az Egészségház működésével 
összefüggő kérdésekről szóló határozati javaslatot az alábbi javaslatokkal: 
 

1. Polgármester az újonnan létrehozott önálló nonprofit Kft felügyelő bizottságának 
tagjaira és az ügyvezető munkabérére vonatkozó javaslatot a képviselő-testületi 
ülésen tesz javaslatot.  

2. A bizottság javasolja Dr. Csaba János személyét a felügyelő-bizottság tagjai közé. 
 
 
4.) Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai 
eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról  
 
Finta Gábor: 12 orvos technológus van az országban, akik hasonló közbeszerzésben 
vesznek részt. Sok szereplő vesz részt z eljárásokban, mindenki nyerni akar, mindenki a 
legkeményebb módszereket választja. Az önkormányzat részéről körülbelül 3 hónapja 
érkezett a felkérés arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet gazdaságosabban működtetni az 
egészségházat. Alap eszközöknek azokat az eszközöket tartották, amivel az előző 
Szolgáltató is dolgozott. A minimumfeltételekről rendelkező jogszabály alapján elkészült egy 
lista, amiből egy-két kardiológiai eszköz került lehúzásra. Nemzeti, nyílt eljárás keretében lett 
kiírva az eljárás. Sok volt az érdeklődésüket jelző gazdasági szereplő, érkeztek kérdések, 
volt előzetes vitarendezés, amikre 90%-ban igen, megengedő válaszokat kapták a 
szereplők. Az ajánlati felhívás módosítására is sor került, végül egyetlen ajánlat érkezett. Az 
ajánlattevő Art-Med Kft ajánlata 61 millió forint volt, ami a becsült értékhatár alatti 2-3 
millióval kedvező. Az árak tekintetében referenciák bekérésére került sor, az ajánlat költsége 
kb.15-20%-al alatta van a jelenlegi áraknak. Döntés helyzet előtt van a képviselő-testület. Az 
önkormányzat egy nagyon előnyös ajánlatot kapott, igaz egyedüli ajánlat. De egy 
megismételt eljárással hónapokat veszít ismét az önkormányzat. Szerződéskötésre és a 
megrendelt áruk szállítására 8-10 héten belül kerülhet sor. Az eljárás időtartama 5 és fél 
hónap, ennyi ideig kell a bérleti díjat finanszírozni. A pályázatokkal kapcsolatban elmondta, 
hogy jelenleg és a közeljövőben nagyon kicsi a lehetősége annak, hogy egészségügyi 
eszközbeszerzésre pályázat kiírására kerüljön sor.   
 
Bodorkos Ádám: Az előterjesztésben olvasható, hogy a különbséget az önkormányzat az 
általános tartalékkeret terhére fedezi. 

Tarjáni István: Az érvénytelenítésre amiatt van lehetőség, mert alacsonyabb összeggel lett 
az eljárás kiírva, mint amekkora összegben az ajánlat érkezett. De nem javasolja az 
érvénytelenítést. Egy újabb eljárás kiírása mellett ismételten hosszú hónapokig köteleznék 
az önkormányzatot az eszközök bérlésének finanszírozására.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Átnézte az ajánlatot, minőségben, árban megfelelő ajánlatot 
kapott az önkormányzat. Szemben a 17 millió forinttal 8-10 millió forintba kerülne az 
önkormányzatnak egy új eljárás kiírása, és az azzal járó időbeli csúszás. Javasolja a 
határozati javaslat elfogadását.  

Dr. Csaba János: Mindenképpen indokolt a határozati javaslat elfogadása. A kollégák saját 
eszközként használhatják és ezek az eszközök a szakmai minimumfeltételeket tükrözik. 

Bodorkos Ádám: A vitát lezárta és az eredeti javaslatot tette fel szavazásra  

 Szavazás: 

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

39/2017. (III. 27.) határozata 
Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségház egyes orvostechnikai 

eszközeinek beszerzése tárgyában indult közbeszerzési eljárás elbírálásáról 

     

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti 
Egészségház egyes orvostechnikai eszközeinek beszerzése tárgyában indult 
közbeszerzési eljárás elbírálásáról szóló határozati javaslatot. 
 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, az ülést 
19 00 órakor bezárta.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                               Szanyi József 
                         elnök                                                           bizottsági tag 
 

 


