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

Bizottsága 2017. június 19. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester 

• Varga László – alpolgármester  

• Mester László- kommunikációs tanácsadó 

• Szakadáti László – alpolgármester  

• dr. Kovács András - jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Regős Zoltánné – a Gólyafészek Bölcsőde vezetője 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

 
Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő taggal 
határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nánási Tamást, aki azt elfogadja. 
Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól eltérően. Javasolja, hogy a nyilvános ülésen a 4. 
napirendi pont kerüljön levételre azzal az indokkal, hogy azt annak elkészülte után, a 
rendkívüli ülésen 2017. június 26-án tárgyalja majd a bizottság.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás (ügyrendi felszólalás): Az aktuális pénzügyi helyzetről szóló 
beszámolóhoz hasonlóan javasolja, hogy minden bizottsági ülésen kerüljön napirendre az 
egészségügy jelenlegi helyzetéről szóló beszámoló az egészségügyi koordinátor úrtól.  

 Szavazás: 
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A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:  

Szavazás: 

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazattal (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozta:  

.   

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
55/2017. (VI. 19.) határozata 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága úgy döntött, 

hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság soron következő szeptemberi ülésétől kezdve 

minden munkaterv szerinti bizottsági ülésen tűzze napirendjére az egészségügy aktuális 

helyzetéről szóló beszámolót.  

A beszámolók elkészítésére és a bizottság elé terjesztésére Dr. Csaba János egészségügyi 

koordinátort bízza meg.   

 

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

 
Napirend 
 

1) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

2) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi együttműködési 

megállapodásról 

3) A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről 

4) Tájékoztatás az Egészségház új működéséről 

5) Pest Megyei Kitüntetésekről (zárt) 

6) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendelet alapján benyújtott önkormányzati 

támogatásra irányuló kérelmek elbírálásáról (zárt) 
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 1.) Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos feladat-ellátási szerződésének 
módosításáról  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést és mivel hozzászólás nem volt szavazásra 
tette fel a határozati javaslatot.  
 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

56/2017. (VI. 19.) határozata 
Dr. Szentkereszty Leonóra fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta Dr. 
Szentkereszty Leonóra fogorvos feladat-ellátási szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja.  
 

 
2.) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi együttműködési 
megállapodásról  
 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést, mivel hozzászólás nem volt az eredeti 
határozatot tette fel szavazásra.   
 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
57/2017. (VI. 19.) határozata 

 
A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi együttműködési 

megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott 
hatáskörben megtárgyalta a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő 2017/2018 évi 
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együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását 
javasolja.  
 

 
 
 
 

3.)  A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről  
 
 
Bodorkos Ádám: Felkérte Regős Zoltánnét, a Gólyafészek bölcsőde intézményvezetőjét az 
előterjesztés ismertetésére. 
 
Regős Zoltánné: Elmondta, hogy két ponton szeretné, az előterjesztésben szereplő 
Szakmai Programot módosítani. Egyrészt kéri, hogy a módosított Szakmai Program 11. 
oldalára beillesztett szakmai vezető feladatköre kerüljön törlésre. 
Ezen túl kéri, hogy a módosított Szakmai Program mellékletében szereplő Házirend 
18. pontjában kerüljön javításra a Szülői Fórum helyett Érdekképviseleti Fórum 
kerüljön beemelésre és a 13. oldal kerüljön javításra az alábbiak szerint: Szülői 
Fórum helyett Érdekképviseleti Fórum kerüljön beemelésre 
Végül kéri, hogy a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 15. oldalán a 
Szülői érdekképviseleti Fórum helyett Érdekképviseleti Fórum kerüljön beemelésre. 
 
Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt a javaslatot befogadta és a rendelet 
tervezetet tette fel elsőként szavazásra. 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
58/2017. (VI. 19.) határozata 

 
 

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről 
 

Az intézmény gondozási térítési díjáról az egyes gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 8/2009.(10.30.) Ör. számú rendelet módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről szóló 
előterjesztést és úgy dönt, hogy a rendelet módosítás elfogadását javasolja.  
 
Bodorkos Ádám: Az előterjesztés b.)  és c.)  pontjait tette fel szavazásra. 
 
Szavazás: 
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A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

59/2017. (VI. 19.) határozata 
 

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről 

(a szolgáltatás 2016-2017 évi önköltségének meghatározásáról 
- a 2016-2017 évi térítési díj megállapításáról) 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről szóló 
előterjesztést és úgy dönt, hogy az alábbi módosítással elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot: 

 
1) Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2011.(02.25.) Ör. számú rendeletében 27.§, 47.§. valamint az 1/A mellékletben 
foglaltak szerint Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi 
módosításokkal fogadja el a Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, Szakmai Programját: 

 
a) A módosított Szakmai Program 11. oldalára beillesztett szakmai vezető 

feladatköre kerüljön törlésre 
b) A módosított Szakmai Program mellékletében szereplő Házirend 18. 

pontjában kerüljön javításra a Szülői Fórum helyett Érdekképviseleti 
Fórum kerüljön beemelésre 

c) 13. oldal kerüljön javításra az alábbiak szerint: Szülői Fórum helyett 
Érdekképviseleti Fórum kerüljön beemelésre 

d) módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 15. oldalán a Szülői 
érdekképviseleti Fórum helyett Érdekképviseleti Fórum kerüljön 
beemelésre 

e) A Gólyafészek Bölcsőde 2016. évre megállapított szolgáltatási 
önköltsége:  1.680.507,63.- forint 

f) A Gólyafészek Bölcsőde 2017. évre megállapított szolgáltatási 
önköltsége: 1.456.990.- forint 

g) „A fenntartó jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja a 146. 
§ (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, amely - a 
gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi 
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.” - 
2017. évre a térítési díj napi összege, átlag 21 nappal számolva – 
3820,99.- forint,  

h) a Gyvt 147.§ (4) bekezdés alapján a fenntartó az intézményi térítési díját 
alacsonyabb összegben állapítja meg, a hatályos térítési díj összegén 
nem kíván módosítani.  

i) Elfogadja a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi Önköltségi Szabályzatát.  
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Az Önköltségi Szabályzat, a Szakmai Program és a Szervezeti és Működési 
Szabályzat a határozat mellékletét képezi. 
 
 
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Intézményvezető Asszonytól kérdezte, hogy a játszóudvarral 
szemben mi az elképzelésük? 
 
Regős Zoltánné: A megnövekedett férőhelyre vetítve a meglévő játszóudvar nagysága már 
nem volt elegendő, ezért kell azt növelni legkésőbb 2017. szeptember 21. napjáig, a 
bölcsőde mellett lévő játszótérből kerülne kialakításra.  
 
dr. Kovács András: Alapvetően két dologról van szó a bölcsődével kapcsolatban. Először is 
arról, hogy a játszóudvar bővítésénél a közterületi játszótérből kerülne kialakításra egy rész a 
bővítés a nyári időszakban, erről szól az ajánlat, ami a tervezésre bruttó 1.000.000.- és a 
kivitelezésre bruttó 5.000.000.- forint és az előterjesztésben van egy koncepcionális kérdés, 
mely szerint a bölcsőde épületének bővítése kerüljön betervezésre. Ennek a javaslatnak a 
vége, hogy ez az előterjesztés vissza kell, kerüljön a Képviselő-testület elé. Az árakat 
Damokos László tervező javaslata alapján a beruházási osztály adta, aki az eredeti terveket 
is készítette. 
 
Tarjáni István: Javasolja, hogy addig, amíg válasz nem érkezik a tervezőtől, hogy 
műszakilag lehetséges-e vagy nem, addig ne döntsenek a bővítéssel kapcsolatban, hisz úgy 
is vissza kell kerüljön a bizottság és testület elé. 
 
Bodorkos Ádám: Meddig van a teljesítésre határidő? 
 
Regős Zoltánné: Szeptember 21-ei a határidő a Kormányhivatal részéről. 
 
dr. Kovács András:  Polgármester úr javaslatának tükrében javasolja, hogy a határozat, ami 
a játszóudvar bővítéséről szól, annak az 1. és 2. pontját törölni javasolja és a 3. pont kerüljön 
kiegészítésre azzal, hogy a Gólyafészek Bölcsőde  játszótér bővítése és épületbővítésének 
engedélyezési és kiviteli terveire vonatkozóan kerüljön be árajánlat. 
 
Bodorkos Ádám: Befogadta a javaslatokat és a határozati javaslatot a módosításokkal tette 
fel szavazásra.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

60/2017. (VI. 19.) határozata 
 
 

A Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről 

(a játszóudvar bővítéséről) 
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Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde hatósági ellenőrzésére tett intézkedésekről szóló 

előterjesztést és úgy dönt, hogy az ellenőrzésben szereplő intézkedési terv és 

játszóudvar tekintetében az alábbi módosítás elfogadását javasolja: 

- Kerüljön törlésre a határozati javaslat 1. és 2. pontja  

 
- felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gólyafészek Bölcsőde játszótér 

bővítése és az épület bővítésének engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítésére is kérjen be ajánlatot és azt döntésre hozza vissza a képviselő- 
testület elé.  
 

 
4.) Tájékoztatás az Egészségház új működéséről 

dr. Kovács András: Elmondta, hogy a tervezett 2017. június elsejei indulásra kellett 
prezentálni működési engedélyt, az önkormányzat és a Kft nevében is. Mind a két működési 
engedély megérkezett, sőt jogerőre is emelkedett. Ezen túl a működéshez szükség volt a 
NEAK-val kötött finanszírozási szerződésre is, ami aláírásra került. A kapacitások 
tekintetében gyakorlatilag finanszírozást kap a ház. A Kft átvette a működtetést, ami 
zökkenőmentes volt. Minden közbeszerzésen beszerzett eszköz a múlthéten megérkezett, 
így ezzel a működéshez minden rendelkezésre áll, hogy egy magasabb minőségű ellátást 
biztosítsunk a lakosok számára. Ezen túl előkészítés alatt áll az üzemeltetési szerződés, ami 
a héten kiküldésre kerül.  
 
 
Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 1733 órakor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Nánási Tamás 
                         elnök                                                                     bizottsági tag 
 

 


