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

Bizottsága 2017. április 18. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Molnár Tibor- bizottsági tag- 1. napirendi ponttól 

• Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester 

• Varga László – alpolgármester  

• dr. Kovács András - jegyző 

• Pomaházi Krisztina- igazgatási osztályvezető 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Dudás Eszter – Biatorbágyi Korai Fejlesztő vezetője 

• Szakálos Gizella - dr. Vass Miklós Alapítvány képviselője 

• Regős Zoltánné – a Gólyafészek Bölcsőde vezetője 

• Vokony Éva -- Magyar Bölcsődék Egyesülete szakértője 

• Pénzesné Szép Anna 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 meghívótól eltérően. A nyilvános ülésen a 8. 
napirendi pont 1. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra, tekintettel a vendégekre.  
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Molnár Tibor bizottsági tag megérkezett. 

Bodorkos Ádám: Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat nem érkezett, az 
általa elhangzott napirend-módosító javaslatot teszi fel szavazásra. 
 

Szavazás: 

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazattal (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi napirend tárgyalását fogadja el:  

Napirend 
1.) A Gólyafészek Bölcsődevezetői pályázatának elbírásáról (zárt) 
2.) Javaslattétel "Biatorbágyért" kitüntetés adományozására (zárt) 
3.) Javaslattétel „Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozására (zárt) 
4.) Beszámoló a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 

felhasználásáról, Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelme az együttműködési 

megállapodás meghosszabbításáról, támogatás megállapításáról 

5.) Nemes - Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

6.) Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2016. évi tevékenységéről 

7.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. I. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

8.) Beszámoló a „FÉSZEK” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2016. évi tevékenységéről 

 

 

Bodorkos Ádám: Zárt ülést rendel el. 

ZÁRT ÜLÉS 

 

 

Bodorkos Ádám: A nyilvánost ülést ismételten megnyitja.  

 

4.) Beszámoló a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 
felhasználásáról, Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelme az együttműködési 
megállapodás meghosszabbításáról, támogatás megállapításáról  
 
Dudás Eszter: A tavalyi évet 45 fővel, plusz egy fejlesztő  nevelésben résztvevő gyerekkel 
folytatta az intézmény. Az intézmény teljes kihasználtsággal működött. Biatorbágy részéről a 
gyerekeket ellátták. A korai fejlesztésben 0-3 éves korig, illetve háromtól öt éves korig 
tagolódott az a korosztály, akivel foglalkozta. Részt vettek a bölcsődei munkában, az 
egészségnapon, és szoros kapcsolatot tartanak az óvodával. Jelenleg egy prevenciós szűrő 
folyamatban vannak a biatorbágyi bölcsődével. Ennek eredményeképpen onnan is 
jelentkeztek gyerekek az ellátásba. Szakmai megbeszélést tartottak a tavalyi évben, ami 
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fontos volt az alapítvány életében, hiszen 15 éves lett. Jelen volt a Pest megyei szakértői 
bizottság vezetője, a mozgásvizsgáló vezetője, a budaörsi, térségi Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője, a szakértő bizottság jelenlegi és az előző vezetője is. Ez a megbeszélés arról szólt, 
hogy a megyében továbbra is ez az egyetlen olyan jellegű intézmény, aki tiszta profilú korai 
fejlesztést végez. Hiánypótló feladata volt és megállapították, hogy szerencsés ez a 
település, hogy itt tudnak lenni. Megköszöni az intézmény támogatását, ami folyamatos, e 
nélkül nem tudnának működni úgy, ahogy szeretnének. A szűrést kiterjesztették a 2 éves 
korosztályig. Szeretnék az idei évben lejjebb vinni ezt a korosztályt, tehát hogy megtaláljuk a 
0-tól 18 hónapos korú gyerekeket is, hiszen az ellátásuk ingyenes a szülők számára, mivel 
nyílt intézményként működne. Rendszeresek az intézménylátogatások főiskolai hallgatók 
részéről, társintézményekből, bölcsődékből, most már ott tartunk, hogy a biatorbágyi 
bölcsőde mintájára más bölcsődék is megkerestek bennünket a budaörsi, a budakeszi, 
illetve a pátyi bölcsőde is kíváncsi arra a modellprogramra, amit itt az alapítvány tud 
működtetni. Köszöni, hogy ezt a lehetőséget támogatják. 

Nánási Tamás: Dudás Eszter mondta, hogy folyamatosan támogatják azt a szolgáltatást, 
amit Biatorbágy számára végeznek. Bár alapítványon keresztül, de mégis egyfajta 
intézményi munkáról van szó. Ráadásul beépült az egyik intézménynek az életébe, 
összefonódik a bölcsőde munkájával is. Vass Miklós alapítvánnyal. Ez az alapítvány, több 
mint egy civil szervezet, a programja változatlan, változatlanul szükség van rá és javasolja, 
hogy ezzel a keretösszeggel két esztendőre kösse meg az önkormányzat ezt a 
megállapodást a Vass Miklós Alapítvánnyal. 

dr. Kovács András: Nincs akadálya. A szerződés megkötésével a 2018-as költségvetésben 
ez az összeg lekötésre kerül. 

Bodorkos Ádám: Nánási Tamás javaslatát befogadja. Az összegre való tekintettel pedig 
akkor a korábbi évhez hasonlóan a 2 millió 400 ezer forintot az Egészséges Biatorbágyért 
Program keret terhére javasolja terhelni.  
Más javaslat nem lévén a vitát lezárja. Elsőként a beszámolót teszi 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 

40/2017. (IV. 18.) határozata 
 

Beszámoló a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 
felhasználásáról 

 
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 Dr. Vass Miklós Alapítvány 2016. évre vonatkozó szakmai 
beszámolóját és pénzügyi elszámolását. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 



4 
 

 

 
Bodorkos Ádám: A módosítással kiegészített támogatási szerződést teszi fel szavazásra, 
mely szerint az önkormányzat 2 évre kössön szerződést, 2 millió 400 ezer forinttal, és az 
Egészséges Biatorbágyért program terhére.  

 
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 

41/2017. (IV. 18.) határozata 
 

A Dr. Vass Miklós Alapítvány kérelme az együttműködési megállapodás 
meghosszabbításáról, támogatás megállapításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő 
Központ elnevezésű köznevelési intézmény támogatásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint 
Intézmény működtetésének céljára a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő az 
előterjesztésben foglaltaktól eltérően 2 év határozott idejű együttműködési szerződés 
keretében 2017. és 2018. években 2.400.000.-Ft/év támogatást biztosítson az Egészséges 
Biatorbágyért Program keret terhére.  
 

5.) Nemes - Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására  
 
 
Bodorkos Ádám: Az előterjesztésben olvasható eléggé leterheltek az orvosok. Kifejezetten 
főállású, teljes munkaidős iskolaorvos pozícióra írnának ki pályázatot.  
 
Dr. Csaba János: Nemes Nagy Györgyinek valóban túl sok ez az 541, de Juhász doktornő 
elégedett, a 432 tanulóval és mindenképpen tartani akarja. Javasolja, hogy Száray és 
Nemes doktornők között felezzenek, azonos arányban viseljék a terheket addig, amíg lesz 
egy iskolaorvos, Ez el is fogják fogadni, legalábbis az eddigi tájékozódás alapján már 
beszéltek erről. 
 
Bodorkos Ádám: Írásban vagy személyesen jobb lenne, ha ezt megerősítik.  
 
Nánási Tamás: Az előterjesztésben is van egy javaslat, amelyik meg pont azt mondja, hogy 
az egész ellátásra egy személyt próbáljanak pályázat útján találni. Érdemes volna kiírni a 
pályázatot. Javaslata, hogy mielőtt doktor úr javaslatát megfogadják és átalakítják újra a 
rendszert, először próbálják meg ezt a pályázati kört. 
 
dr. Csaba János: Valóban ez a logikus megoldás, hogy legyen egy főállású, de addig is 
meg kell oldani. Ha kiírják a pályázatot, és ha nem lesz rá jelentkező, akkor marad továbbra 
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is a probléma. Első lépésben javasolja, hogy arányosan osszák el addig, amíg nincs új 
iskolaorvos. 
 
Bodorkos Ádám: Testületi döntés úgyis lesz a témában. Ha a testületi ülésre kapnak egy 
olyan  javaslatot, hogy ez milyen módon alakítható át, amellett, hogy a pályázatot közben 
kiírják, akkor ez nyilván elfogadható.  
 
Nánási Tamás: Véleménye szerint a doktornő arról érdeklődik, hogy az intézmény 
bővülésével hogy változnak a feladatai a Szentháromság tér 6. épület tekintetében. Ha most 
Csaba doktor úr kialakít egy újabb elosztási rendszert, akkor majd megint visszajön az egész 
ide, mert ahhoz is képviselő-testületi döntés kell, hogy az intézményeket variálják az orvosok 
között. Most, ha a testület ki akar írni egy pályázatot, és szeptembertől van probléma, akkor 
közben miért kell még átalakítani a rendszert? Ennek nem látja a logikáját. Miért nem lehet 
akkor egyszer dönteni arról, hogy kiírják a pályázatot? Ha nem sikerül a pályázat, akkor 
érdemes elgondolkodni azon, hogy hogy alakítják át a jelenlegi rendszert, amiről megint 
testületi döntés kell, de miért kell kettőt csinálni egyszerre? Javaslata, hogy a testület írja ki a 
pályázatot. 
 
Bodorkos Ádám: Szintén javasolja, hogy írják ki a pályázatot, de azzal szerinte nem 
vétenek hibát, ha Csaba doktor úr egyeztet a doktornőkkel, hogy ezt a lépést fogjuk 
megtenni, átmenetileg, akkor bolygassák vagy ne? Erre ők fogják megadni a választ. 
Szerinte nemcsak az van benne, hogy vajon a Szentháromság tér 6. alatt mi lesz, hanem az, 
hogy ő nagyon le van terhelve, valaki pedig nincsen. Kéri ezt az egyeztetést, hogy történjen 
meg és akkor majd a testület akkor eldönti, hogy melyik utat járja. Annyi a kérése még, hogy 
a határozati javaslatban valamilyen duplikáció miatt nyolcassal kezdődik az egyes szám, az 
kerüljön javításra. 
 
dr. Tálas-Tamássy Tamás: Átnézte a háziorvosok éves jelentését és egy kis statisztikát 
csinált. Ez alapján az egyeztetéskor majd érdemes figyelembe venni a napi munkai 
megterhelését is az egyes gyerekkörzeteknek.  
 
Bodorkos Ádám: Több javaslat, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja, szavazást rendel el. 
A kiegészített "A" határozati javaslatot teszi 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 

42/2017. (IV. 18.) határozata 
 

Nemes-Nagy Györgyi kérelme az iskola-egészségügyi feladatok ellátására 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Nemes-Nagy Györgyi iskola-egészségügyi feladatok ellátásáráról 
szóló kérelmét. 
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1) A bizottság javasolja, hogy képviselő-testület Biatorbágy közigazgatási területén működő 
a határozatban megnevezett oktatási-nevelési intézmények iskolaorvosi feladatainak 
ellátására teljes munkaidős iskolaorvosi pályázatot írjon ki összesen: 

 
• Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.)  
• Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.) 
• Biai Református Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
• Magyar Műhely Általános Művelődési Központ Czuczor Gergely Tagiskola (2051 

Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
• Csicsergő Óvoda (2051 Biatorbágy, Bajcsy –Zs. u. 13.) 
• Meserét Óvoda(2051 Biatorbágy, Dévay Gy. u. 1.) 
• Legóvár Óvoda (2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) 
• Vadvirág Óvoda (2051 Biatorbágy, Fő utca 61.  
• Pitypang Óvoda (2051 Biatorbágy, Szent László u. 48. 
• Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 

4.) 
• Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Karinthy F. u. 4.) 

 
2) A bizottság javasolja, hogy a főállású iskolaorvos megbízásáig az egészségügyi 

koordinátor folytasson egyeztető tárgyalást a gyermekorvosokkal az iskola-egészségügyi 
ellátás újra szabályozása érdekében. 

 

6.) Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2016. évi tevékenységéről  
 
 
Bodorkos Ádám: Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámolót teszi 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 

43/2017. (IV. 18.) határozata 
 

Beszámoló az SOS Krízis Alapítvány 2016. évi tevékenységéről  
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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 az SOS Krízis Alapítvány 2016. évi 
tevékenységéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 
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7.) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. I. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről  
 
Bodorkos Ádám: Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámolót teszi 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 

44/2017. (IV. 18.) határozata 
 

Beszámoló polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. I. negyedévben, szociális 
ügyekben hozott döntésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. I. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 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.  
 
 
8.) Beszámoló a „FÉSZEK” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2016. évi 
tevékenységéről  
 
Bodorkos Ádám: Kérdés, észrevétel nem lévén a vitát lezárja és a beszámolót teszi 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 
45/2017. (IV. 18.) határozata 

 
Beszámoló a „Fészek” Fogyatékosok nappali Ellátójának 2016. évi tevékenységéről 
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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 „Fészek” Fogyatékosok Nappali Ellátójának 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, megköszöni a részvételt, az ülést 
1751 órakor bezárja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                               dr. Tálas-Tamássy Tamás 
                         elnök                                                           bizottsági tag 
 


