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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. szeptember 17. napján a Városháza 112. számú 

helyiségében megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

 Nánási Tamás- bizottsági tag- levezető elnök 

 Dr. Tálas- Tamássy Tamás- bizottsági tag 

 Szanyi József- bizottsági tag 

 Tarjáni István - polgármester 

 Szakadáti László- alpolgármester 

 dr. Kovács András – jegyző 

 Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

 Győri Ferenc- Városgondnoksági ügyintéző 

 Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető, 

 Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft  

 Szekér Enikő - Egészségfejlesztési irodavezető 

Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő 

taggal határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nánási Tamást, aki 

elfogadta a felkérést. Kérdése, hogy van-e a kiküldött meghívóban szereplő 

napirendekkel kapcsolatban a bizottság tagjainak módosító javaslata?    

Nánási Tamás: A kiküldött meghívó szerinti 4-es és 9-es napirend összevonását 

javasolja.  

Bodorkos Ádám: Nánási Tamás javaslatát befogadta. Továbbá, javasolta, hogy a 

kiküldött napirendben szereplő 2-es napirend kerüljön elsőként tárgyalásra. A 3-as 

napirend kerüljön másodikként tárgyalásra, 8-as a harmadik és onnan a 4-es a Bursa 

Hungarica ösztöndíj, majd a kiküldött 4-es és 9-es összevonva. Mivel több módosítás 

nem érkezett szavazásra tette fel a javaslatot. 



 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 

Napirend 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási 

tervének végrehajtásáról 

2) Beszámoló a fogorvosi ügyelet működéséről 

3) SOS Krízis Alapítvány I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolója 

4) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

2019. évi csatlakozásról 

5) Boldog Gizella Alapítvány éves szakmai beszámolója és 

aszemélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet 

módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos rendelkezések 

módosításáról 

6) Az Egészséges Budapest Programban elnyert támogatással összefüggő 

együttműködési megállapodásról 

7) Az Egészségfejlesztési Irodával összefüggő kérdésekről 

8) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. II. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

9) A lakáscélú helyi támogatás megállapítása iránti kérelem elutasítása ügyében 

benyújtott fellebbezés elbírálásáról (zárt) 

10)  Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre (zárt) 

 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári 

karbantartási tervének végrehajtásáról 

Győri Ferenc: Elmondta, hogy az orvosi rendelőnél sikerült egy nagyobb felújítási 

munkát elvégezni. Problémát okozott, hogy az orvosi ügyelet épületénél nem találtak 

időben tetőfedőt, de azóta kaptak árajánlatot és a munka 1 hónapon belül elvégzésre 

kerül. A Táncsics utca 9. szám alatti ingatlanon is viszonylag sok munkát tudtak 

elvégezni. 

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, a 

beszámolót tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 



64/2018. (IX.17.) határozata 
 
 

Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási tervének 
végrehajtásáról 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi nyári karbantartási 

tervének végrehajtásáról szóló tájékoztatót és elfogadásra javasolja azt. 

 

2) Beszámoló a fogorvosi ügyelet működéséről 

Bodorkos Ádám: Látható az előterjesztésben, hogy a Fogorvosi Társulási ülésen 

elfogadásra került már a beszámoló, amit a bizottságnak jóvá kell hagynia. A 

beszámoló mögött láthatóak az elmúlt félév statisztikai adatai településekre, 

hónapokra lebontva. Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának 

65/2018. (IX.18.) határozata 

                               Beszámoló a fogorvosi ügyelet működéséről 

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/A. számú 

mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja Biatorbágy, Etyek, 

Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását biztosító Társulás 

4/2018. (IX. 17.) számú határozatát a fogorvosi ügyelet működéséről szóló 2018. év 

I. félévére szakmai beszámolóról. 

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
 
 
 
 
 
 



3) SOS Krízis Alapítvány I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolója 

Bodorkos Ádám: Ismertette a beszámolót. Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, 

javaslat nem volt, az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

66/2018. (IX.17.) határozata 
 

SOS Krízis Alapítvány I. félévi pénzügyi és szakmai beszámolója 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja az S.O.S Krízis Alapítvány  
2018. évi tevékenységének I. félévéről szóló szakmai és pénzügyi beszámolóját. 
 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

4) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

való 2019. évi csatlakozásról 

Bodorkos Ádám: A korábbi évekhez hasonló feltételekkel szerepel a csatlakozási 

szándék az előterjesztésben. Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem 

volt, az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Szociális Bizottságának 
67/2018. (IX.17.) határozata 

 
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi 

csatlakozásról 

 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való 2019. évi csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbiak 

szerint javasolja elfogadásra:  

„Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1)  2019. évben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz, 

2)  az Önkormányzatot érintő önrészt a Képviselő-testület a 2019. 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:  
  2018. október 3. 
 Határidő a pályázat kiírás megjelentetése tekintetében:  
  2018. október 5. 
 Felelős: polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály vezetője” 

 
 

5) Boldog Gizella Alapítvány éves szakmai beszámolója és a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet 

módosításáról  - a Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos 

rendelkezések módosításáról 

Bodorkos Ádám: Köszönti az ülésen Dr. Egervári Ágnest, akit felkér a beszámoló 

ismertetésére. 

Dr. Egervári Ágnes: A beszámolóhoz kiegészítése nincs. Az együttműködési 

megállapodásnál annyit hibáztak, hogy az elmúlt években nem került átdolgozásra, 

így egy sokkoló mértékű növekedés tapasztalható a számok terén. A 

Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet, ahol jelen volt és a felmerült 

kérdésekre reagálva elmondta, hogy az SNI gyerekek szállításának kérdésével 2012 

évben az Önkormányzat kereste meg az Alapítványt. Abban az időben még az 

Önkormányzat volt a biatorbágyi általános iskolák fenntartója. A jogszabály 

változások következtében az állam - ami nem normatív támogatás és nem fejkvóta 

alapú - egy szolgáltatót támogat. Az enyhe,  illetve a közepes fokú fogyatékossággal 

bíró gyermekek szállítását nem tudják elszámolni az állami támogatás terhére, csak 

az úgynevezett szabad kapacitás terhére tudják a szállításukat vállalni. A 

közreműködői megállapodásban szerepel az idősek nappali ellátása is, ami az 

Önkormányzat kötelező feladata, de önállóan nem áll meg a lábán és a biatorbágyi 

idősek akkor tudják a szolgáltatást igénybe venni, ha beszállítják őket az 



Alapítványhoz és ott a nappali ellátás keretén belül részesülnek a szolgáltatásban.  

Tételesen sosem került elszámolásra az idősek szállítási költsége, nem volt ilyen 

igény az önkormányzat részéről eddig, de naponta 2x2 mikorbuszos fuvar szállítja az 

otthonuk és az intézmény között az időseket. Elmondta, hogy ez nem egy piaci és 

profittal járó szolgáltatás, hanem a településen élőkről való gondoskodást szolgálja.  

Bodorkos Ádám: Kéri, hogy először a beszámolóval kapcsolatban tárgyaljon a 

Bizottság. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az Önkormányzat megvizsgálta-e annak a lehetőségét, 

hogy  vásároljon egy buszt saját használatra? 

dr. Kovács András: Az Önkormányzat még nem vizsgálta meg ezt a lehetőséget. 

Ami fontos, hogy személyi segítéssel egybekötve lehet csak állami támogatást kapni 

a Támogatói Szolgáltatás biztosítására. A költségvetési törvény írja elő, hogy 50-

50%-ban támogatja a személyi segítést és a támogató szolgáltatást. A személyi 

segítés a gyerekek szállításában nyújtana segítséget, ezen kívül sofőrt is kell 

alkalmazni. 

Nánási Tamás: Arról nem beszélve, hogy ezeket a kocsikat át kell szerelni olyan 

célra, hogy kerekes székes személyek szállítására is alkalmas legyen és ezt 

engedélyeztetni kell. Ennek az ára milliós nagyságrendű. Véleménye, hogy ezt az 

erre a célra létrejött és ezt szolgáló szolgáltatások végezzék.  

Bodorkos Ádám: Kéri az „A” és „B” verzió ismertetését.  

dr. Kovács András: Augusztus 28-án tárgyalta a képviselő-testület azt az ajánlatot, 

mely a 9 kérelmező gyermek szállítására vonatkozik. Ebben 7 millió forintot kért az 

Alapítvány erre a tanévre vonatkoztatva, amelyben maximum 12 fő gyermek 

elszállítását vállalná. Kérdésként merült fel a képviselők részéről, hogy a gyermekek 

után miért nincs állami támogatás vagy valamilyen normatíva igénybe véve. Kérték, 

hogy ennek a feltételeit vizsgálja meg a Hivatal és megfelelő módon legyenek 

támogatva a családok, a normatívával csökkentett térítési díj mértékében és vizsgálja 

meg a Hivatal, hogy mindez az Önkormányzat szociális rendeletébe hogyan fér bele. 

Ezt a Hivatal megvizsgálta és a költségvetési törvénybe ennek a szolgáltatásnak a 

támogatása elég sajátos, mert csak a személyi segítéssel együtt ad támogatást. 

Ezen túl a Támogató Szolgáltatásnál csak a megfelelő BNO kóddal rendelkező 

gyermekek után jár állami támogatás, így a 9 gyermek közül 5 gyermek BNO kódja 

felel meg a támogatás lekérésére és 4 gyermek esetében vagy kiesnek ebből vagy a 

szülőknek a piaci árat kellene megfizetniük. Ezért az „A”  javaslat a személyes 

gondoskodás nyújtásáról szóló rendelet módosítása, ami röviden azt tartalmazza, 

hogy annak az 5 gyermeknek, akik után a normatíva lekérhető a Támogató Szolgálat 

által megállapított térítési díjból az Önkormányzat 50 vagy 100 %-os díjkedvezményt 

tud nyújtani a családoknak jövedelmük figyelembe vétele mellett szociális alapon. 

Ebben az esetben az 5 érintett család közül 4 család tudná a Szolgáltatást a jövőben 

igénybe venni. 1 családnak saját magának kellene megoldania a gyermek 



szállításának költségét, vagy szállítását. Annak a 4 gyermeknek a családja, akik 

esetében nem kérhető le normatíva, maximum 25.000.- forintos önkormányzati 

támogatást kaphat az Önkormányzattól. Ami nagyon fontos, hogy köznevelési 

törvény kimondja, hogy az iskola fenntartója kell, hogy gondoskodjon a gyermekek 

utaztatásáról, így ez a feladat nem az önkormányzat, hanem a kijelölt tankerület 

feladata, jelen esetben az Érdi Tankerületé. A képviselő-testület kérésének 

megfelelően a tankerületet Polgármester úr írásban megkereste és kérte, hogy 

nyilatkozzanak arról, mint fenntartók, hogy hogyan tudják biztosítani a gyerekek 

utaztatását a kijelölt iskolákba. 2012. évben, amikor átkerültek a budaörsi általános 

iskolába az SNI-s gyerekek, az Önkormányzat átvállalta az iskola és az otthonuk 

közötti utazás költségét.  Majd összekötötte ezt az akkor már önként vállalt feladatát 

az idősek nappali ellátásával, ami kötelező feladata az önkormányzatnak. 

Amennyiben megszűnik az együttműködés a gyermekek szállítását illetően a 

Támogató Szolgálattal, úgy az önkormányzatnak döntenie kell az idősek nappali 

ellátásának biztosításáról. A másik javaslat a korábban megismételt támogatás, 

azzal, hogy tanév végéig az Önkormányzat a Támogatást adja meg és a Tankerület 

igénybe vételével kerüljön kidolgozásra egy másik lehetőség a gyermekek 

szállítására.  Előzetes informális tájékoztatás alapján máshol a Tankerület a bérlet 

átvállalásával biztosítja ezt a feladatát.  

Bodorkos Ádám: Nagyon sok kérdés van még mindig ebben a témában, a 

szükséges fedezet a „B” javaslat szerint a lakáscélú helyi támogatásból kerülne 

kifizetésre.  

Nánási Tamás: Mennyire pontosan tudják, hogy melyik gyermek, melyik kategóriába 

fog esni? Valamilyen szinten ki lehetett volna számolni, hogy mennyibe kerülne a 

szállítás, ha a családok kérelmezik. emellett az idősek nappali ellátásába való 

szállítását illetően sincsenek a költségekre adatok. Úgy gondolja, hogy nem lehet 

olyan nagy a különbség az „A” és „B” javaslat költségeit illetően. Javasolja, hogy a 

„B” javaslat kerüljön elfogadásra erre a tanévre vonatkozóan, de szívesebben 

döntene úgy, ha látja a kimutatásokat.  

Bodorkos Ádám: Időt nyer az önkormányzat, ha erre a tanévre vonatkozóan a „B” 

javaslat kerül elfogadásra.  

Szakadáti László: Minden olyan összetett kérdésben, mint ez is, ott csúsznak meg, 

hogy nem fogalmazzák meg a célt. A cél választja ki az eszközt. Egyrészt enyhíteni 

kívánják a nehéz sorsú családok életét, hisz költséget kell a mellé rendelni, hogy 

ezek a gyerekek is iskolába járjanak, fejlődjenek. A másik a szülők oldaláról nézve, a 

munka kérdése. Az a szülő, aki iskolába szállítja a gyermekét nem tudja a 

családfenntartói funkcióját gyakorolni. Javasolja, hogy az önkormányzat vállalja fel 

ezt a feladatot és a tankerület megoldását is vegyék majd a jövőben figyelembe. 

Javasolja, hogy ebben az évben legyen a „B” változat és kimutatások kerülnek 

kidolgozásra a különböző lehetőségek megoldását illetően.  



dr. Kovács András: Nánási tamás javaslatára fog készülni egy modellszámítás, 

amihez szükség van adatokra. Dr. Egervári Ágnes asszonytól kéri, hogy készüljön el 

egy beszámoló az idősek nappali ellátására vonatkozóan is. A családok esetében 

van információja a Hivatalnak, amiből egy hozzávetőleges számítás el tud készülni a 

képviselő-testületi ülésig. 

Dr. Egervári Ágnes: Az összegek majdnem ugyanolyanok. A fogyatékossági 

támogatásnál a jövedelmi helyzetet nem vizsgálják, hisz ez a család számára akkor 

is egy hátrányos helyzet. Az Idősek szállítását illetően 6-8 km körülbelül egy kör, amit 

kétszer tesznek meg naponta. Erről nem kértek beszámolót, de vannak kimutatásai, 

de egy kis időt kér az adatok kigyűjtésére.  

Tarjáni István: Dr. Egervári Ágnestől kérdezi, hogy ez a beszámoló el tud-e készülni 

a jövőheti képviselő-testületi ülésig, mert akkor lesznek döntési helyzetben. 

Dr. Egervári Ágnes: Azért tudnak kedvező áron működni, mert az úgynevezett 

vízfej, vagy adminisztratív erő az Alapítványnál rendkívül csekély, de azért meg 

fognak próbálkozni ezzel. 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett a vitát 

lezárta és először a beszámolót tette fel szavazásra.   

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

68/2018. (IX.17.) határozata 
 

           Boldog Gizella Alapítvány éves szakmai beszámolója 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta és a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú 
mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Boldog Gizella Alapítvány 
2017/2018 évi tanévre vonatkozó szakmai beszámolóját.  
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

Bodorkos Ádám:  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. 

(10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos 

rendelkezések módosításáról szóló napirendet illetően a „B” határozati javaslatot 

tette fel szavazásra.  

Szavazás:  



A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának 

69/2018. (IX.17.) határozata 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) rendelet 

módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos 

rendelkezések módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. 

(10.30.) rendelet módosításáról Támogató Szolgálat igénybevételével kapcsolatos 

rendelkezések módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet elfogadását javasolja 

a képviselő-testület felé a „B” határozati javaslat elfogadását, mely szerint:  

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 

1) a Boldog Gizella Alapítvány Támogató Szolgálatán keresztül biztosítja a 
Biatorbágyon lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 9 fő 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára a 2018/2019-os tanévben minden 
iskolai tanítási napon a lakóhelyük és a számukra kijelölt köznevelési intézmény 
között a közlekedést, 
 

2) a fenti feladat elvégzésére egyszeri 7.000.000,- Ft-os támogatást nyújt a Boldog 
Gizella Alapítványnak (2051 Biatorbágy, Boldog Gizella u. 1.) a 2018/2019-es tanévre 
vonatkozóan az alábbi költségmegosztással: 

I. részlet: 2018. szeptember 30. napjáig a támogatás 40 %-a, azaz 2.800.000.-
Ft, azaz kettőmillió nyolcszázezer forint; 
II. részlet: 2019. április 30. napjáig a fennmaradó 4.200.000.-Ft, azaz 
négymillió kettőszázezer forint. 
 

3) a szükséges fedezetet a 2018. évi költségvetés II/13. számú táblájában erre a célra 
tervezett összegből, a szükséges mértékben a 2018. évi költségvetés szociális keret / 
lakáscélú helyi támogatások megállapítására előirányzott 5.000.000 Ft-os keretből 
fennmaradó 2.600.000,- Ft összegből, valamint a 2019. évi költségvetésben 
biztosítja; 
 

4)  felhatalmazza a polgármestert a Feladat-ellátási Szerződés aláírására, a jegyzőt az 
ellenjegyzésre. 
 

 

 



6) Az Egészséges Budapest Programban elnyert támogatással összefüggő 

együttműködési megállapodásról 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Április 26-án született döntés a képviselő-testület 

részéről, de sem a képviselő-testület, sem a Felügyelő Bizottság nem tárgyalta a 

pályázati anyagot, ezért részletes információ nem áll a rendelkezésükre. Kérdése, 

hogy a 112.764.044 forint mit takar? Miből került megállapításra ez az összeg? 

dr. Kovács András: Az előzetes felmérések alapján orvosi eszközök beszerzésére 

nyílt lehetőség a pályázatban való részvétellel. Ebben az összegben egy röntgengép 

van benne, amire konkrét árajánlatok is benyújtásra kerültek. Ezen túl tartalmaz egy 

informatikai fejlesztésre vonatkozó beruházást is, amire ugyancsak került benyújtásra 

árajánlat. Az anyag a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátható és tárgyalható. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Emellé az összeg mellé egy 30 millió tartalékot javasol 

elfogadni a Képviselő-testület részéről.  

Tarjáni István: Van általános tartalék kerete a költségvetésnek. Úgy ítéli meg, hogy 

az a nagyságrend tartalmazhat olyan költséget, ami nem merült fel. De ha van 

konkrét információ, hogy miért ennyi, akkor már a beruházás elején elő fog jönni. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Visszavonja a javaslatát.   

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

70/2018. (IX.17.) határozata 
 

Az Egészséges Budapest Programban elnyert támogatással összefüggő 

együttműködési megállapodásról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az Egészséges Budapest Programban elnyert támogatással 

összefüggő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és elfogadásra 

javasolja azt.  

 

7) Az Egészségfejlesztési Irodával összefüggő kérdésekről 



Dr. Egervári Ágnes: A hétvégén zajlott az Egészségnap programjának elkészítése. 

Kiosztásra került a bizottsági tagok számára a programot tartalmazó leporelló, amit 

postai úton eljuttatnak minden háztartásba is. Szeptember 29-én 23 helyszínen 

fognak zajlani az események. Szeptember elsejével Közép-Magyarországi régióban 

elsőként alakult meg az Egészségfejlesztési Iroda, akinek a vezetőjét Szekér Enikőt 

bemutatta a bizottság tagjainak.  

Szekér Enikő: Egészségügyi főiskolát végzett, közegészségügyi szakon. Az 

egészségügyi marketing és rendezvény szervezői munkákat végzett. 7 évig dolgozott 

a Fehérvári úti rendelőben minden olyan feladatot ellátott, ami nem TB finanszírozott. 

Ilyenek voltak a foglalkozás egészségügy, külső-belső marketing, Manager szűrések, 

külsős rendezvények, 1000 fős egészségnapok, nagyon színes és nagyon 

szerteágazó tapasztalatot kapott. Legutóbb egy olyan alapítványnál dolgozott, ahol 

szakdolgozóknak kreditpontos képzéseket tartottak. Úgy gondolja, hogy teljes 

vállszélességgel be tud kapcsolódni a mentális részbe. Itt az EFI-ben nagyon 

szerencsésen ötvöződik az eddigi tapasztalata az adott feladatokkal és köszöni 

szépen a bizalmat.  

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt a vitát 

lezárta.  

 

8) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. II. 

negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről 

Pomaházi Krisztina: A beszámoló 14. pontja kiegészítésre került a téli 

szomszédolás elnevezésű akcióprogramról való beszámolóval. Nagyon jónak 

minősítették a jelzőrendszeri tagok a kezdeményezést. 5 esetben került sor tüzelő 

kiszállítására lakossági bejelentés, segítség alapján. A cél, hogy a nyilvánosság felé 

még nagyobb hangsúlyt kapjon az, hogy a rászorulók a bajban ne maradjanak 

segítség nélkül.  

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának 
71/2018. (IX.17.) határozata 

 
Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. II. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. 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 1/A. számú mellékletben foglalt átruházott hatáskörében 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága a beszámolót jóváhagyja. 
 

                 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 

lezárta a vitát és a nyílt ülést 17 óra 56 perckor bezárta, majd a bizottság ülését zárt 

ülésen folytatta.  

                                                                                                                    

k.m.f. 

 

                  Bodorkos Ádám                                                Nánási Tamás 

                      elnök                                                               bizottsági tag 


