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

Bizottsága 2017. október 16. 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 

• Szanyi József - bizottsági tag 

• Tarjáni István - polgármester 

• Varga László – alpolgármester  

• dr. Kovács András - jegyző 

• Dr. Csaba János – egészségügyi koordinátor 

• Majorné Egri Krisztina- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft - 
gazdasági vezető- 2. napirendi pontnál 

• Orosz Imréné – Védőnői Szolgálat-3. napirendi pontnál 

• Dr. Juhász Zsuzsanna- 4. napirendi pontnál 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

 
Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fő taggal 
határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nánási Tamást, aki azt elfogadja. A 
kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tette fel szavazásra.  

Szavazás: 

A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazattal (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi napirendeket fogadta el:  
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Napirend 
 
1) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről  

2) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási tervének 
végrehajtásáról 

3) Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról 

4) Beszámoló a 2017. évi Egészségnapról 

5) A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 

6) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Páty községgel kötendő együttműködési 
megállapodásról 

7) Ohmüllner Márton Szociális Díj adományozásáról (zárt) 

 
1.) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről  

Bodorkos Ádám: Köszöntötte a bizottság ülésén Majorné Egri Krisztinát és Dr. Csaba 
János egészségügyi koordinátort és egyben felkérte a tájékoztatóról való tájékoztatásra.  
 
Dr. Csaba János: Két dologgal egészítette ki a tájékoztatót, az egyik a mammográfiás 
szűrés, amihez csatolt egy levelet, amit kér, hogy Polgármester úr válaszoljon rá. A másik a 
0-24 órás gyógyszertár üzemeltetésére a gyógyszertár üzemeltetőivel egyeztetett és mivel 
Pátyon és Budaörsön is van elérhető 0-24 órás gyógyszertár, ezért nem indokolt 
Biatorbágyon fenntartani. 
 
Majorné Egri Krisztina: Elmondta, hogy zökkenőmentesen ment az átállás. A betegszám 
sem nagyon változott, gyakorlatilag 2.770.7000 pontot lehet teljesíteni és már júniusban e 
felett teljesített az Egészségház. Ez azért aggályos, mert a többletpontszámok miatt 
kevesebb finanszírozást kap a ház a működéshez. Véleménye szerint a teljesítményt úgy 
kell megoldani, hogy a betegek se várjanak sokat. Elmondta, hogy sokat várnak a környező 
településekkel való együttműködéstől. Szerényen, de vannak fizetős betegek. Az orvosok 
kivárásos hangulatban vannak, mert tartanak attól, hogy visszaesik a forgalom, amivel az ő 
javadalmazásuk is csökkenne. Mindenki megérti az Önkormányzat döntését és hozzá tette, 
hogy voltaképpen senki sem tudta, hogyan működik a ház. Az orvosoknak abszolút nem volt 
és nincs kapcsolata az Egészségházzal, amin jelenleg próbálnak változtatni. A mellékletben 
olvasható, hogy a környező települések által igénybe vett szolgáltatások hogy alakultak az 
elmúlt hónapokban. Hozzátette, hogy egy hiba van a táblázatban, Herceghalomnál a 9. 
hónapban 93 beteg és 270.000 pontértéket használtak fel. Legjobban Etyek veszi igénybe az 
Egészségház szolgáltatásait, Páty és Herceghalom községekből 90-100 fő közötti 
betegforgalom számolható. Főleg a gondozást igénylő rendeléseket veszik igénybe ezek a 
betegek. Most már hála Istennek Páttyal is van megállapodás. 
 
Nánási Tamás: Kérdése, hogy Pátyiak október 1. napjától fizetnek-e? Akkor is, ha nincs 
velük megállapodás? Mert nem igaz, hogy van velük megállapodás. Van egy szórólap, amin 
az áll, hogy október 12- e óta Páttyal van megállapodás, mely szerint november 1. napjától 
nekik is ingyenes az ellátás, ami nem igaz. Páty Község Önkormányzata hozott egy döntést, 
mely szerint elfogadott egy szerződés-tervezetet, mely alapján november 1. napjától 
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szeretnék együttműködési megállapodás alapján, ha a járóbeteg-szakellátást a pátyi lakosok 
is térítésmenetesen vennék igénybe. Biatorbágy pedig jövő hét csütörtökön hoz döntést a 
kérdésben. Addig, amíg Biatorbágy nem hagyja jóvá a pátyi döntést, addig nincs 
megállapodás. Előfordulhat egy olyan malőr is, hogy nem születik megállapodás és a 
polgárokat újra kell tájékoztatni. Kéri, hogy figyeljenek arra, hogy megállapodás csak akkor 
jön létre, ha mindkét fél elfogadta.  
 
Majorné Egri Krisztina: Utolsó pontban azt szerették volna kérni és jelezni, hogy az 
Egészségház és az Önkormányzat között a kommunikáció szorosabb legyen. Elnézést kért, 
és elmondta, hogy neki ez volt az információja.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Két kérdése lenne, az egyik, hogy az átcsoportosítási kérelem 
el lett utasítva, hivatkozva arra, hogy egy másik átcsoportosítási kérelem folyamatban van. 
Mikorra várható döntés a kérdésben? A másik kérdése, hogy a VEKOP-7.24 pályázat, ami a 
humánerő-fejlesztésre vonatkozik, azzal mi a helyzet?  
 
Majorné Egri Krisztina: Igen, elég szerencsétlen volt az átcsoportosítás kérés, mert ütötték 
egymást. Jegyző úrtól annyi információ van, hogy szeptemberben megtárgyalták, nagyon 
pozitív visszajelzést kaptak, de még döntés nem született. A 7.24-es VEKOP pályázatokról 
nincs információja, azt úgy tudja, hogy az önkormányzat csinálja. 
 
dr. Kovács András: Biatorbágy Önkormányzata nem zárkózott volna el attól, hogy korábban 
szülessen döntés, hisz október 16-án rendkívüli testületi ülés volt, de a pátyi döntésben 
november 1-e szerepel, ezért nem tudja az Önkormányzat korábban megkötni a szerződést 
Páty Önkormányzatával. Az átcsoportosítással kapcsolatban elmondta, hogy szeptember 
hónapban a Többletkapacitást Bíráló Bizottság (TBB) napirendjére tűzte Biatorbágy 
átcsoportosítási kérelmét, amiről egyelőre nincsenek információik. Az egy évvel ezelőtti 
gyakorlatnak megfelelően leghamarabb január hónapban kaphat döntést Biatorbágy, mert a 
döntést két minisztériumnak is jóvá kell hagynia. Az áprilisi ülésen felfüggesztette a döntést a 
TBB, abban az esetben, ha a TBB szeptemberi döntése pozitív lesz, az Önkormányzat 
jobban fog járni az átcsoportosítással.  
 
Bodorkos Ádám: Polgármester úrtól kérdezte, hogy mi a helyzet a 7.24-es VEKOP 
pályázattal? 
 
Tarjáni István: Képviselő-testületi ülésen választ fog adni.  
 
Bodorkos Ádám: Kérése, hogy a www.biatorbagy.hu oldalra kerüljenek fel a pátyi és 
budaörsi gyógyszertári ügyeletet biztosító gyógyszertárak elérhetőségei.  
 
 
2.) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi nyári karbantartási 
tervének végrehajtásáról 
 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette a tájékoztatót, elmondta, hogy látható, hogy a korábban 
megszavazott 20+ 20 millió forintból a bizottságra vonatkozó épületekben milyen munkák 
készültek el illetve fognak elkészülni 2017. október 31-éig.  
 
Győri Ferenc: A nyári karbantartással kapcsolatban elmondta, hogy a 40 millió forintból 
körülbelül 600.000.- forint an és van még egy – két olyan apróbb munka, amit el kell végezni. 
Elsődlegesen azokat a munkákat csináltatták meg, amik a nyári zárva tartás alatt 
készülhettek el. Minden szerződés aláírásra került. Ami nem szerepelt a karbantartásban, az 
az egészségház kazánház felújítása, amivel kapcsolatban elmondta, hogy 5-6 évvel ezelőtt 
egy használt kazán került a régi helyére. Ha egyszer sor kerül az Egészségház felújítására, 
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akkor a fűtési vezetékeket ki kell cserélni, mert a jelenlegi 5 rétegű műanyag csőből készült,a 
mi nem bírja el a jelenlegi 100 fokot. Tavaly 4, idén pedig egy csőtörés volt ebből kifolyólag. 
 
Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta.  
 

 
3.) Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról 

 Orosz Imréné: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy két dolog tartozik a 
napirendhez. Az egyik az iskolaorvosi pályázat kiírása, a másik pedig hogy módosítani kell a 
védőnői körzetekhez tartozó utcákat a csökkenő gyereklétszám miatt. Évek óta jelzik, hogy a 
2009-es születésű gyermeklétszám kikerül a védőnői ellátásból, abban az esetben több 
körzet jövőjét is veszélyezteti. A másik ok, hogy hozzá kell nyúlni a védőnői körzetekhez az, 
hogy Juhász Istvánné iskolavédőnő nyugdíjba meg és november 20. napjától feladatait, ami 
miatt ki kell írni a pályázatot illetve felmerült az a lehetőség is, hogy helyettesítéssel látnák el 
a feladatot, ezzel egy kis haladékot kérve arra, hogy új védőnő kerüljön felvételre.  
 
Bodorkos Ádám: A táblázatban szereplő adatok változtatások felelnének meg a 
helyettesítésre. Ezen túl az előterjesztés tartalmazza, hogy kerüljön felülvizsgálatra az 
alapellátást biztosító körzetekre vonatkozó rendelet. 
 
Nánási Tamás: Javasolja, hogy kerüljön külön tárgyalásra az iskolaorvosi és iskolavédőnői 
ellátás. Javaslatát azzal indokolta, hogy ha a védőnők miatt a körzetek módosítása 
november 20. napjától él, akkor az önkormányzati rendelet módosítása szükséges. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy az iskolaorvosi feladatok miatt akkor kell módosítani, ha az 
ellátására kiírt pályázat sikeres. Ha nem sikeres a pályázat, marad minden a régiben. Ha azt 
kéri a bizottság a jegyző úrtól, hogy kerüljön felülvizsgálatra a rendelet, akkor kerüljön vissza 
a novemberi ülésre a rendelet.  
 
Bodorkos Ádám: A javaslatot befogadta. Mivel több hozzászólás nem volt Nánási Tamás 
javaslata szerint először az iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírását tette 
fel szavazásra.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
76/2017. (X.16.) határozata 

 
Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-iskolaorvosi pályázat 

kiírásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 

A bizottság javasolja, hogy az eredeti határozati javaslat kerüljön elfogadásra, mely szerint:   
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„Biatorbágy Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az iskola-és ifjúság 
egészségügyi feladatainak ellátására teljes munkaidős iskolaorvosi pályázatot ír ki. 
 
(A pályázati felhívás a határozat mellékletét képezi.)” 
 
Bodorkos Ádám: A védőnői körzetek módosítása miatt szavazásra tette fel, mely szerint a 
képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 
7/2010.(07.01) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának kérdését.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

77/2017. (X.16.) határozata 
 

Pályázat kiírása az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról-védőnői szolgálat 
ellátásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról szóló pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 

A bizottság javasolja, hogy az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 7/2010.(07.01) 

önkormányzati rendelet kerüljön felülvizsgálatra és kerüljön vissza november hónapban a 

bizottság és a Képviselő-testület elé.  

 

4.) Beszámoló a 2017. évi Egészségnapról 

Dr. Juhász Zsuzsanna: Az idei Egészségnap sikere egy összeszokott csapat munkájának 
volt köszönhető. A Vöröskereszt, a Faluház, az Egészségház és az Egészséges 
Biatorbágyért Közhasznú Egyesület közös munkájával valósult meg, amit ezúton is szeretne 
megköszönni a közreműködőknek. A programok és azok eredményei az előterjesztés 
mellékleteként olvashatóak. A városi egészségnap évről–évre későbbre tolódik, ami a hideg 
idő miatt behatárolta azt a területet ahol a programok megvalósulhattak. Voltak olyan 
programok, amik egyrészt az érdeklődés hiánya miatt, másrészt a hideg idő miatt 
elmaradtak. Érdekes színfoltja volt az idei Egészségnapnak a színházi előadás, az előadás 
címe a „Gyáva”, ami egy drogos fiatal életét mutatta be. A költségvetésről elmondta, hogy 
némi pénzmaradvány marad, amit kér, hogy későbbi programok felhasználásához kér 
engedélyt.  

Bodorkos Ádám: Kéri, hogy a pénzmaradvánnyal kapcsolatban kerüljön benyújtásra egy 
kérelem és kerüljön a Bizottság elé.  
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Nánási Tamás: Mivel az éves program elszámolására december 31. napjáig van lehetősége 
az Egyesületnek, ezért javasolja, hogy a pénzmaradványt, még fel tudják év végéig 
számolni.  

Bodorkos Ádám: Visszavonta kérését. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Javasolta, hogy a különböző szűrővizsgálatok eredményei 
kerüljenek a háziorvosok elé hivatalos felhasználás céljából az állapotjavítás elősegítése 
miatt.  

Dr. Juhász Zsuzsanna: Az Egészségnapon munkájukkal segítik a szűrővizsgálatok 
elvégzését a körzeti orvosok asszisztensei, akik láthatják az eredményeket. A beteg a 
vizsgálat után olyan papírt kap, amit a szűrést végző orvos pecsétel és ír alá.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Ez így megnyugtató megoldás, de a körzetek figyelmét fel 
kellene hívni, hogy az eredményeket illesszék be a munkájukba.  

Varga László: Egy kérdése volt, mely szerint a „Gyáva” című előadás, és a beszámolóból az 
olvasható ki, hogy volt egy tanárnő, aki a komplett osztályát vitte el az előadásra, 
ugyanakkor a Faluház tájékoztatása szerint ugyanazt az előadást néhány néző látta. Kéri ezt 
tisztázni. 

Dr. Juhász Zsuzsanna: Valóban nagy csalódás volt, hogy a szakemberek nem érdeklődtek 
az előadás után. Az említett tanárnő 7-8 gyermeket hozott, el és még volt egy tanárnő 
hasonló számú gyermekekkel. Az előadás korhatára 14 év volt, ezért arra számított, hogy 
pedagógusok, intézményvezetők vesznek részt az előadáson. Az egyik csapat gyermek 
elküldésre is került, ami nem volt indokolt.  

Szanyi József: Az Egészségnap legnagyobb sikere a Gyermekmentő Alapítvány bemutatója 
hozta, és kiderült az is, hogy az Alapítvány országosan meghirdette az eseményt. Az 
látszott, hogy erre nagy igény van, amiből lehet építkezni. Látszik, hogy ha nincsenek 
megmozgatva civil szervezetek, akkor közösség programok maradnak el. Kevés az, hogy 
plakáton jelezzük az eseményt, javasolja, hogy több civil szervezet bevonásával valósuljon 
meg a jövőben az Egészségnap.  

Borodkos Ádám: Mivel hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és szavazásra tette fel a 
beszámolót.  

Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
78/2017. (X.16.) határozata 

 

Beszámoló a 2017. évi Egészségnapról ellátásáról 
 

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 2017. évi Egészségnapról szóló beszámolót. 
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A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

5) A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Az előterjesztésben olvasható, hogy a 
megbízási szerződés 3) pontja alapján a megbízott előzetesen jelezte, hogy 13 fővel nő a 
szűrésben résztvevő gyermekek száma. A plusz költséget az Egészséges Biatorbágyért 
program keretből finanszírozza az Önkormányzat a javaslat alapján. Mivel hozzászólás nem 
volt, szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

79/2017. (X.16.) határozata 
 

A CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a CÖDIMED Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 

A bizottság javasolja, hogy az eredeti határozati javaslat kerüljön elfogadásra, mely szerint:  

 
„Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi 
lisztérzékenység szűréséről szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy 
 

1) 2017. évben 178 fő óvodás gyermek számára biztosítja a lisztérzékenység 
szűrést; 
 

2) A 178 főre megemelkedett gyermekek számára szükséges szűrés megbízási 
díját 37.375.- forinttal az Egészséges Biatorbágyért program keretből biztosítja; 

 
3) felkéri a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.” 

 
 

6) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Páty községgel kötendő együttműködési 
megállapodásról 

Bodorkos Ádám: Páty is meghozta a döntését és november 1 és 2018. január 31. napjáig 
fogja fedezni költségvetéséből. Ez az előterjesztés szerepel a napirendben, amit Páty küldött 
át Biatorbágynak. Véleménye szerint ez a döntés jó Pátynak.  

Tarjáni István: Nem csak Pátynak jó, hanem Biatorbágynak is.  

Nánási Tamás: Az átcsoportosítással érintett szakrendeléseket javasolja kivenni a 
szerződésből.  
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dr. Kovács András: Nem javasolja a kivételét a szerződésből, mert ha a TBB dönt, akkor 
ezek bekerülnek a finanszírozott szakrendelések közé. 

Nánási Tamás: Visszavonta észrevételét.  

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás nem volt, a vitát lezárta és szavazásra tette fel az 
eredeti határozati javaslatot. 

 Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

80/2017. (X.16.) határozata 
 

Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Páty községgel kötendő együttműködési 
megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Páty községgel kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

A bizottság javasolja, hogy az eredeti határozati javaslat kerüljön elfogadásra, mely szerint:  

 

„Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 

1) Páty Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás alapján 
kötelezettséget vállal, hogy a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti 
Egészségházban a pátyi érvényes lakcímmel, illetve tartózkodási engedéllyel 
rendelkező lakosok részéről igénybe venni kívánt járóbeteg-szakellátásra 2017. 
november 1. napjától (az együttműködési megállapodás jelen határozat 
mellékletét képezi); 
 

2) Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására”  
 

Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 1756órakor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Nánási Tamás 
                         elnök                                                                     bizottsági tag 


