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

Bizottsága 2017. szeptember 18. 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 

• Szakadáti László – alpolgármester -7. napirendi ponttól 

• dr. Kovács András - jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Regős Zoltánné – a Gólyafészek Bölcsőde vezetője 

• Tóth Attila- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 

• Majorné Egri Krisztina- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 

• Dr. Nemes-Nagy Györgyi- gyermekorvos -  2. napirendi pontnál 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

 
Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő taggal 
határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Molnár Tibort, aki azt elfogadja. 
Javaslatot tesz a napirendre, a meghívótól eltérően. Javasolja, hogy a kiküldött meghívóban 
2. napirendi pont kerüljön levételre és október hónapban kerüljön vissza a bizottság elé, 
továbbá javasolja, hogy a pótanyagként kiküldött Biatorbágy 2319 hrsz-ú ingatlan 
hasznosításáról szóló napirend kerüljön elsőként tárgyalásra, második napirendként 
javasolja Dr. Nemes-Nagy Györgyi kérelmét tárgyalni, azt követően a kiküldött meghívóban 
szereplő sorrendben kerüljenek tárgyalásra a napirendek.  
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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) a következő napirend tárgyalásáról döntött:  

 
Napirend 
1 ) Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 

2 ) Nemes - Nagy Györgyi kérelméről 

3) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. II. negyedévben, szociális 
ügyekben hozott döntésekről 

4) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

5) A Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és éves 
program ütemtervéről 

6) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi 
csatlakozásról  

7) Tájékoztató az Egészségház járóbeteg-szakellátása - a környező települések döntéséről 

8) A Támogató Szolgálattal kötött együttműködési szerződés módosításáról (ZÁRT) 

9) Javaslattétel az „Ohmüllner Márton Szociális Díj” adományozásáról (ZÁRT) 

10) Javaslattétel a Pest Megyei Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (ZÁRT) 

 
 
 
 1.) Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról   

Bodorkos Ádám: dr. Kovács András jegyző urat kéri, hogy röviden foglalja össze az 
előterjesztést. 
 
dr. Kovács András: A Meggyfa utca 27, a torbágyi iskolával közvetlen határos ingatlan, 
melyet Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. június 30-án vett birtokba. Azonnal elindult 
az épület felmérése, az előterjesztésben olvasható, hogy jelenleg milyen állapotban van az 
épület. A hasznosítására vonatkozóan az előterjesztés tartalma szerint a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak lehetne megfelelő. Ennek előkészítéseként egy 
földszinti és a pince felújítását irányozza elő jövő évre vonatkozóan az anyag. Ezzel 
megoldódhatna az adományraktár helyzete, másrészt ez a helyszín alkalmas lehet az 
Szolgálat feladatainak ellátásához. Ezért a javaslat az, hogy a 15 millió forintot ennek az 
épületnek a felújítására a jövő évi költségvetésbe tervezzen be az Önkormányzat és a 
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Szolgálat részére biztosítsa a jövőben. Az anyag tartalmaz a jelenlegi állapotról készült 
képeket. Jelenleg azt kell eldönteni, hogy a Szolgálat számára az épület alkalmas vagy sem.  
 
Bodorkos Ádám: Úgy emlékszik, hogy az intézményt azért akarták megvásárolni, hogy egy 
körforgalom jelleggel majd az iskolát fogják kerülgetni, ezért nem érti az ingatlan ilyen jellegű 
hasznosítását. 
 
Tóth Attila: Az alaprajzot áttekintve a kollégáival konzultált és a véleményük az, hogy ez 
egy jó lehetőség arra, hogy az Intézményük régóta tartó bővítését elérjék. Ha úgy dönt a 
fenntartó, akkor ebben az épületben az étkezés és házi segítségnyújtás is elhelyezésre 
kerülne és az adományraktár is erre a helyre kerülhetne. Elmondta, hogy telephelyként 
tudnák elfogadni az ingatlant, hisz a mostani épületük körülbelül 120 m2 és annak a hasznos 
területe is 80 m2 és a mostani 6 munkatársa munkavégzésének kiinduló pontja lehetne. 
Ezzel tudná az Intézmény teljesíteni azt a jogszabályi előírást, mely a működést 
engedélyező hatóság számára is megfelelő lenne. A pincében terveznek zuhanyzók és 
mosógépek elhelyezését. Összességében örömmel vennék, ha az intézmény telephelyeként 
szolgálna az épület.  
 
Nánási Tamás: Az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén is napirendre került az 
előterjesztés. Elmondta, hogy korábban felmerült, hogy az épületet a Pászti Miklós 
Művészeti Iskola kapná meg, de ott korántsem oldana meg olyan problémákat, mint a 
Családsegítő Szolgálatnál. Javasolja, hogy határozati javaslatba szerepeljen, hogy a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat telephelyeként venné igénybe a Meggyfa utca 27. 
épület használatát 
 
Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

68/2017. (IX.18.) határozata 
 

Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy, 2319 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
A bizottság javasolja, hogy  
1. a Biatorbágy, Meggyfa utca 27. 2319 hrsz-ú ingatlant telephelyként a Biatorbágyi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezéséhez biztosítja, 
2.  a felújításhoz szükséges 15 000 000 Ft összeget a 2018. évi költségvetési keretből 
javasolja biztosítani . 
 
2.) Nemes - Nagy Györgyi kérelméről 
  
Dr. Nemes- Nagy Györgyi: Iskolaorvosi körzetekről van szó. Olyan változások jöttek létre, 
hogy a szentháromság téri iskolába jóval magasabb fővel működik az iskola. A iskola-
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egészségügyi feladat azt jelenti, hogy a 2,4,5,6,7 és 8. osztályosok számára szűrővizsgálat 
és oltási feladat vár az iskolaorvosra és védőnőkre. ebben az esetben a másik két doktornő 
feladatához mérten irreálisan magas a gyermekszám. Dr. Száray Eszter doktornővel 
egyeztetett és a doktornő átvállalta a Czuczor Gergely Általános Iskola és a Református 
Általános Iskola felsős tanulóival járó iskola-egészségügyi feladatait.  
 
Bodorkos Ádám: Az anyagban szerepel, hogy iskolaorvos lássa el a feladatot,  ezért 
javasolja, hogy idén is kerüljön pályázat kiírásra,annak eredményéig pedig a határozati 
javaslatban szereplő megoldást támogatja.  
 
Dr. Nemes-Nagy Györgyi: Különböző orvosi portálok vannak, amit meg lehetne hirdetni az 
állást. 
 
Bodorkos Ádám: Kéri, hogy a pályázat kiírása kerüljön egyeztetésre Dr. Csaba Jánossal. 
javasolja, hogy októberben külön napirendként kerüljön vissza a bizottság elé. 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 
69/2017. (IX.18.) határozata 

 

Nemes - Nagy Györgyi kérelméről 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Nemes - Nagy Györgyi kérelméről szóló előterjesztést, és az 
eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja, mely szerint: 

„ 
1) A ViaDoktor Kft tekintetében:  

 
Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a 2051 Biatorbágy, Szentháromság 
tér 6. szám alatti Biatobágyi Általános Iskolában, valamint a Legóvár Óvoda (2051 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6.) csoportjaiban az iskola-egészségügyi ellátással 
összefüggő teendőket ellátja. 

 
2) A GRAPHIT Építészeti és Egészségügyi Szolgáltató Bt. tekintetében  
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Szerződő felek megállapodnak továbbá abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató – a 
mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően – a Csicsergő Óvoda (2051 
Biatorbágy, Bajcsy-Zs. u. 13.), Meserét Óvoda (2051 Biatorbágy, Dévai u. 1.) valamint a 
2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4. szám alatti Általános Iskolában, továbbá a 2051 
Biatorbágy, Szentháromság tér 6. szám alatti telephelyen működő Biai Református 
Általános Iskola és a 2051 Biatorbágy,  Magyar Műhely ÁMK Czuczor Gergely Tagiskola  
iskola-egészségügyi ellátással összefüggő teendőket ellátja.  

 
3) A módosított feladat-ellátási szerződések tekintetében felkéri a polgármestert, hogy az 

NEAK-nál a finanszírozási szerződés módosítását is kezdeményezze. 
 

4) A működési engedélyek illetékét az Önkormányzat a gyermekorvosoktól átvállalja. Az 
illeték mértéke 30.000Ft/gyermekorvos” 

 
 

3.)  Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. II. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel több 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 
70/2017. (IX.18.) határozata 

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

szociális ügyekben hozott döntésekről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. II. 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) Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGp6atlKLWAhWKLcAKHQ7yBVoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.czuczoriskola.hu%2F&usg=AFQjCNHB6cnkuChFfN-lR9lkPWN-rv5ZsA
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Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Egy pontosításról van szó, hogy a 
támogatásokról való döntés sokkal egyértelműbb legyen a jövőben. 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 

71/2017. (IX.18.) határozata 

 

az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
7/2009.(X.3.) ör. sz. rendeletének módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009.(X.3.) Ör. sz. rendeletének 
módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. 

 
5) A Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és éves 
program ütemtervéről 

Regős Zoltánné: ismételten megerősíti, hogy a pedagógiai alapelvek alapján működnek, 
ami még kiforrásban van államháztartási szinten is. Ennek kapcsán lesz egy 
továbbképzésük szeptember 28-án és addig is a legjobb tudásuk szerint végzik a 
munkájukat. nevelőtestületről beszél, kisgyermeknevelők lettek, ehhez továbbképzések, 
pontszerzések társulnak.  
 
Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 
 
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 

72/2017. (IX.18.) határozata 
 

A Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és éves 
program ütemtervéről 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 
Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évi Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó 
nevelési, továbbképzési és éves program ütemtervéről szóló előterjesztést. 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 
hatáskörében jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018. évi Szakmai Programját.   
 
A bizottság által jóváhagyott Gólyafészek Bölcsőde 2017/2018 évre vonatkozó nevelési, 
továbbképzési és éves program ütemtervéről jelen határozat mellékletét képezi. 
 
 
6) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. 
évi csatlakozásról 
 
Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, javaslat nem érkezett, a vitát lezárta és 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 

73/2017. (IX.18.) határozata 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi 
csatlakozásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való 2018. évi csatlakozásról szóló előterjesztést, és az eredeti 
határozati javaslat elfogadását javasolja, mely szerint: 

 
 „Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1)  2018. évben csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, 

2)  az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében 
biztosítja, 

3)  felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Csatlakozási Nyilatkozat aláírására és a 
Támogatáskezelő által üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben 
(EPER-Bursa rendszer) történő regisztrálásra, továbbá a pályázat kiírására. 

 
 Határidő a Csatlakozási Nyilatkozat aláírása és regisztrálás tekintetében:  
  2017. október 2. 
 Határidő a pályázat kiírás megjelentetése tekintetében:  
  2017. október 3. 
 Felelős: polgármester 
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 Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály vezetője” 
 
7) Tájékoztató az Egészségház járóbeteg-szakellátása - a környező települések 
döntéséről 
 
Bodorkos Ádám: Elmondta, hogy a környező települések lakosai hozzájárulás mellett 
tudnák igénybe venni a szolgáltatást. Herceghalom és Etyek nem hozott döntést, Páty 
együttműködési megállapodás mellett szeretné igénybe venni a járóbeteg-szakellátásokat. 
 
Tarjáni István: A polgármester urakkal egyeztetett Herceghalom és Páty tekintetében. 
Mindkét polgármester megerősítette azt az irányt, hogy szeretnék igénybe venni a 
szakellátást a jövőben is. Herceghalom még konzultálni szeretne a kérdésben. Dr. Egervári 
Ágnestől kéri, hogy a bizottsági ülésen vegyen részt és segítse munkájukat. Etyek 
tekintetében hasonló a helyzet. Támogatásról kaptak hírt, és javasolja, hogy az 
Egészségügyi Kft képviselője jelenjen meg és képviselje álláspontját az Önkormányzatnak.  
 
Dr. Egervári Ágnes: Elég nagy a felzúdulás a betegek oldaláról a megszűnő ingyenes 
betegellátás tekintetében. Ha az a döntés születik, hogy csak Biatorbágyiakat látnak el az 
nem lesz elég a gazdaságos működéshez. Statisztikailag körülbelül 20.000 fő tud eltartani 
egy szakrendelőt. Ezen túl Egészségfejlesztő iroda létesítése miatt is illik jóban lenni a 
környező településekkel. Másrészről viszont, amit ők eddig ingyen kaptak azt elég nehezen 
lehet megértetni, hogy ezt valakinek ki kell fizetnie. Ennek egyik módja lehet az elszámolási 
nyilatkozat, amit a betegek jó része már ismer. Tartalmazza a vizsgálat megnevezését, a 
pontszámát és a fizetendő összeget. Így az orvosnak mindenféleképpen ki fizetődik az 
ellátás. És ha nagyon meghaladnák azt a nem túlságosan magas számot, akkor kevesebb 
támogatáshoz jut az Önkormányzat. Ezen túl kér iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mi 
legyen azokkal a betegekkel, akiknek előjegyzésük van október 1 utáni időpontra. Ezen túl a 
megemlített 3 településen kívül rengeteg helyről érkeznek Biatorbágyra betegek. A kérdése, 
mit tegyenek október 2-án? Az sem várható el, hogy Biatorbágy Önkormányzat hosszú távon 
ugyanilyen gáláns módon viselkedjen. 
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Ha minden abszolút olajozottan működik, akkor is jövő 
szeptember az az időpint, amikor az önkormányzat szerződést köthet a NEAK-val. Ha 
biatorbágy anyagi költségét csökkenteni kívánják az 1 év. Megosztott finanszírozás 
megoldást jelenthetne ebben az esetben. Ez alatt a betegek és a lakóhely szerinti 
önkormányzat megosztott finanszírozás mellett jutna ellátáshoz. Ezen túl szükséges lenne 
magánrendelések működtetésére is a meglévő kiváló minőségű infrastruktúra mellett. Széles 
réteg az, aki vállalja a költségtérítés ellenében elvégzett vizsgálatokat, hisz rengeteg időt 
spórolhatnak adott esetben. Ezen lehetőségeket is a különböző orvosi portálokon lehet 
hirdetni.  
 
dr. Kovács András: A februárban benyújtott többletkapcitási kérelmet a TBB áprilisban 
levette napirendjéről és ezt követően kérte az önkormányzat az óraszám átcsoportosítást, 
ami azt jelenti, hogy minden működő szakrendelésben lesz kapacitása az önkormányzatnak. 
Az átcsoportosítással kapcsolatban döntés a napokban várható. Az átcsoportosítás plusz 
pénzt jelent az önkormányzatnak és azt gondolja, hogy ezzel enyhíthető a jelenlegi 
költségvetés. A környező települések esetében a területi ellátási kötelezettségről van szó. Ha 
például Páty a területi ellátási kötelezettség módosításával biatorbágyi ellátást igényel, akkor 
minden pátyi lakosnak itt kell igénybe vennie a finanszírozott ellátást és ez a sok évtizede 
kialakult beteg-orvos kapcsolatokba is negatívan hathat. Páty döntése pozitív, hiszen Páty 
vállalja azon betegek ellátásának költségeit, akik Biatorbágyon kívánják az ellátást igénybe 
venni. Tételes elszámolás mellett a ténylegesen ellátott lakosok után fizet a település 
önkormányzata. Nagyon nehéz elfogadtatni a környező települések önkormányzataival, hogy 
eddig azokért az ellátásokért amiért semmit sem fizettek, és emellett van más intézmények 
felé területi ellátási kötelezettségük is, most akár havi 2-3 millió forintot kellene fizessenek. 
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Etyeken is az volt a probléma, hogy megjelentek olyan lakosok, akiknek bicskei orvos-beteg 
kapcsolataik vannak. Javasolja, hogy Egervári doktornő adjon segítséget a települések 
számára a döntés megszületéséhez. Páty döntött, inkább finanszíroz és egy megállapodás 
tervezetet szeretne látni. 2017 október 1. napjáról döntött augusztusban a képviselő-testület, 
amihez – hogy komolyan vegyék Biatorbágyot, tartania kell magát az Önkormányzatnak.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az újonnan ide kerülő területi ellátási kötelezettség esetén az 
önkormányzat kérhet többletkapacitást. Sőt ez az egyetlen mód kapacitás kéréshez illetve 
kapacitáshoz jutshoz. Van az előterjesztésben egy mondat, ami nem egyértelmű, ezért kéri 
annak javítását.   
 
Tarjáni István: Az eljárás folyamatáról tájékoztatás megtörtént a települések polgármesterei 
számára. Ha ez a tájékoztatás nem volt teljesen érthető, kéri a Kft-t adjon megfelelő 
tájékoztatás az önkormányzatok döntésükhöz.  
 
dr. Kovács András: Jelenleg is ellátja az Egészségház a települések lakosait az 
önkormányzat számára megadott kapacitások mellett. Az elmúlt három hónap gyakorlata azt 
mutatja, hogy a gazdaságos működés biztosításához több lakos ellátására lenne szükség.  
 
Dr. Egervári Ágnes: Van egy optimális betegszám, - amit még egyébként nem tudnak 
pontosan minden - rendelés esetében, amikor a kötelezettség teljesítése után az óraszám 
kitöltése mellett a TVK-nál nem több beteget látnak el. Ha a települések területi ellátási 
kötelezettséget módosítanak, akkor az nem többletkapacitás, hanem kapacitás 
átcsoportosítást jelentene számukra és ez az amit nem szeretnének az önkormányzatok. 
Problémát jelent az orvosok hiánya is az Egészségházba, a szövettan végzés is 
nehézségekbe ütközik.  
 
Bodorkos Ádám: A tájékoztatót megköszönte és mivel több hozzászólás nem volt a nyílt 
ülést 1754 órakor bezárta és a bizottság ülését zárt ülésen folytatta.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Molnár Tibor                                                         
                   bizottsági elnök                                                            bizottsági tag 
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