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

Bizottsága 2018. január 15. 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 

• dr. Kovács András - jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

• Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 
Kft -1-2. napirendi pontoknál 

• Majorné Egri Krisztina- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft -1-2. 
napirendi pontoknál 

 
Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 5 fő taggal 
határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Szanyi Józsefet, aki azt elfogadja. 
Javaslatot tesz a napirendre a kiküldött meghívótól eltérően. Javasolja, hogy a kiküldött 
meghívó 7. napirendi pontja kerüljön levételre, és az 5.  és 6. napirendi pont kerüljön az 1. és 
2. napirendként tárgyalásra, a többi napirend tárgyalását a kiküldött meghívóval 
megegyezően javasolja tárgyalásra. 

Szavazás:  

A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
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Napirend 
 

1) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

2) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 2018. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 

3) Az ESZB 2018. évi munkatervéről 

4) Beszámoló az ESZB 2017. évi működéséről 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. IV. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

6) Beszámoló a 2017. évi lisztérzékenység szűréséről 

7) Páty Község Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodásról 

8) A 2018. évi lisztérzékenység szűréséről 

9) Az iskolaorvosi pályázat elbírálásáról 

10) Mammográfiás szűrővizsgálatról 

 
1.) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
 
Bodorkos Ádám: A tájékoztató ismertetését átadja Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 
ügyvezető asszonynak.  
 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: A benyújtott VEKOP-os pályázatokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy továbbra sincs még információjuk a döntésről. Elmondta, hogy volt 
ÁNTSZ ellenőrzés és könyvvizsgálat is. Kérdésként tette fel a könyvvizsgáló, hogy miért 
nem közhasznú a nonprofit Kft. Úgy tudja, hogy a közhasznú minősítéshez szükség van 
lezárt üzleti évre, ami lassan megtörténik. Adózás és egyéb szempontból kedvezőbb 
elbírálást jelentene, hisz a Kft. gyakorlatilag csak közhasznú tevékenységet végez, ezért 
azt javasolja, hogy érdemes lenne a jogászokkal végiggondolni a módosítást. Javasolja, 
hogy a Kft megnevezésének egyszerűbb használatára kerüljön egy rövidített 
„munkanév” meghatározásra az Önkormányzat részéről. Alakulnak új rendelések, 
Elmondta, hogy a mellékletként megküldött statisztikai adatokból látszik, hogy a 
betegforgalom nem változott és az összegszerűség sem lépte túl az összeghatárokat. 
Elmondta, hogy Páty esetében kicsit magasabb az összeg. Etyek tekintetében statisztika 
nem készült. Elmondta, hogy részt vett Etyeken egy falufórumon, ahol elhangzott, hogy 
a lakosok szívesebben járnának a biatorbágyi Egészségházba, mint Bicskére a 
közlekedési viszonyok miatt. Új recepciós vettek fel és a nyugdíjba vonult takarító helyett 
is új személyt vettek fel.   A beszámoló mellékleteként az egyes települések Páty és 
Herceghalom vonatkozásában az egyes hónapok látszanak, Gyakorlatilag a 
betegforgalom nem változik, hisz nem a betegek, hanem az önkormányzatuk fizet.  
 
 
Bodorkos Ádám: Szavazás megtörtént Etyeken?  
 
dr. Kovács András: A szavazás lezárult, a település lakosai Biatorbágyot támogatták 
többségben, de hivatalos tájékoztató még nem érkezett Etyekről.  Továbbá tájékoztatta 
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a Bizottságot, hogy sajnos a Nemzetgazdasági Miniszter 2017. december 28-án hozott 
döntésével, forráshiány miatt, nem támogatta a biai decentrumot és az Egészségházat 
érintő pályázatokat.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Elmondta, hogy a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2017. december 14-ei ülésén megtárgyalta és 
elfogadta az üzleti tervet. A bizottság üléséről szóló jegyzőkönyv a mai napon lett 
pótanyagként a bizottság tagjai számára megküldve, ezért szeretné a tárgyaláson tett 
észrevételeket és kiegészítéseket a bizottsággal megosztani, hiszen csak azok ismerete 
esetén érthető a Felügyelőbizottság által meghozott határozat szövegezése. Czuczor 
Orsolya pénzügyi osztályvezető részt vett a bizottság ülésén és kérte a bizottságot, hogy 
a Kft üzleti tervénél legyenek tekintettel a tulajdonos önkormányzat olyan jellegű 
szempontjaira is, hogy 2018-ben egyensúlyi költségvetést kell alkotniuk, amiben nem 
célszerű az eddig félretett tartalékokat felélni. Ennek figyelembe vételével az alábbi 
észrevételeket tette a Bizottság:  

- dr. Csaba János javasolta, hogy a diabetológiai szakrendelés kerüljön ki a 
szakrendelések köréből és azon feladatokat, amik oda tartoznak a belgyógyászat 
és/vagy a családorvos lássa el. Ezen túl javasolta, hogy a laboratóriumi költségek 
csökkentésére a családorvosok, illetve a gyermekorvosok felé azzal a kéréssel 
kellene fordulni, hogy csak indokolt esetben kérjék a beteg laborvizsgálatát. Itt 
említette meg, hogy jó lenne, ha negyedévente munkaértekezletek lennének a 
háziorvosok és az egészségügyi koordinátor között. 

- Magánrendelések kiépítése tárgyában folynak ugyan tárgyalások, de még nem          
rendelkezik elég magánrendeléssel a ház. Hirdetések feladását javasolta a Bizottság. 

- Az Egészségfejlesztési Iroda és a hozzá kapcsolható létszámbővítés pályázat 
elbírálásának, eredményének függvénye. 

- A szervezeti felépítéssel kapcsolatban elmondta, hogy a Bizottság javasolta a Kft. 
vezetőjének, hogy a gazdasági ügyintézéssel kapcsolatos fejlesztési elképzelések 
halaszthatóak lennének egy ideig, ha a pénzügyi osztályról segítséget kapna a Kft.  

- Említésre kerül a jegyzőkönyvben az EuropMed Kft és az önkormányzati Kft közötti 
teljesítmény-pont közötti óriási különbség és az ebből adódó működtetési 
nehézségek. El kell döntenie az Önkormányzatnak, hogy akarja működtetni ilyen 
áron az Egészségházat vagy sem. A döntést a lakosság felé kommunikálni kell. Ezt 
követően lehet a szakmai és gazdasági kérdésekről beszélni. Jelenleg 33 millió 
pontot kap az Önkormányzat a kapacitások után és nagy anyagi áldozatot vállal 
pluszban, hogy az Egészségház zavartalanul működjön.  

- Javasolta, hogy a pszichológiát csak azt követően tegyék elérhetővé a betegek 
számára, ha már lesz rá kapacitás.  

- A Benyújtott VEKOP 7.22 és 7.23-as pályázatokkal kapcsolatban szkeptikusak, hisz 
a praxisközösségre kiírt pályázatra rengetek anyag érkezett.  

- Szakdolgozók tekintetében az üzleti tervben szereplő bruttó 600 eFt-os költséget 
soknak találják.  

Bizonytalan a helyzet a tervezés tekintetében, hiszen a legpesszimistább üzleti tervet kapták, 
ami csak létezik, a sok nyitva álló kérdés miatt. Határ a csillagos ég, pénz kérdése az egész. 

Bodorkos Ádám: A mai napon kiküldésre kerülő felügyelőbizottsági ülésről szóló 
jegyzőkönyvvel kapcsolatban kéri, hogy a jövőben tartsák be az SZMSZ-ben foglalt 3 
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munkanapot a kiküldés határidejére vonatkozóan, hogy mindenki fel tudjon készülni a 
bizottsági ülés munkájára.  

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Megköszönte Tálas doktor úr összefoglalóját és 
elmondta, hogy egyetért az óvatos vagy fontolva haladással, mert egy megörökölt 
helyzetben kell, működjenek. A pszichológustól nem válnak meg, mert nem akkora tétel, 
hogy egy-két hónapot ne lenne érdemes várni. A diabetológiát azért nem tudják 
megszüntetni, mert minden cukorbetegnek évente egyszer el kell mennie diabetológushoz 
az inzulinrendelés miatt. A rendelő bérbeadással kapcsolatban elmondta, hogy folynak a 
tárgyalások és nem bérbeadásban gondolkoznak, hanem abban, hogy az illető 
magánrendelő orvos a betegforgalom arányában fizet. Elmondta, hogy 99,5%, hogy a városi 
egészségnap időpontjában egy szűrőkamion is érkezik a városba, ami ingyenes szűrést fog 
biztosítani a lakosok számára.  

dr. Kovács András: A képviselő-testület 2017-ben döntött a Kft létrehozásáról, azzal a 
céllal, hogy rövid időn belül nullszalldóssá váljon. Úgy emlékszik, hogy erre vonatkozóan 
dátum nem hangzott el.  Minden egyes próbálkozással a bevételi oldal növelése a cél. 
Egyelőre hírzárlat van a TBB döntését illetően, abban az esetben, ha a TBB döntése negatív 
lesz az önkormányzatra nézve, akkor az átcsoportosítást kell kérelmezni a nevezett 
szakrendelések tekintetében. Mindenki előtt egyértelmű, hogy az Egészségház akkor 
működne gazdaságosan, ha 25-30 ezer lakost látna el. Ha ezeket a településeket sikerül 
további együttműködésre bírni, akkor egy 25-30 ezer fős lakossal tud működni nagyjából az 
Egészségház, ami az eredeti cél. De természetesen dönthet úgy, hogy nem kívánja tovább 
működtetni az Egészségházat. Az üzleti tervben láthatóak a számok, hogy mennyit kell az 
idei évben ehhez hozzátenni ahhoz, hogy működőképes legyen a rendszer. Elmondta, hogy 
elnök úr felvetésére elnézést kér, a hivatalnál történt a technikai probléma, a mellékletek 
nem abban a mappában szerepeltek, amelyek a kiküldésre kerültek.  

Bodorkos Ádám: Nem felelősöket keres, de nem érti, hogy miért nem lehet kiküldeni az 
anyagokat akkor, amikor elkészültek, miért kell péntekig várni.  

Nánási Tamás: A Felügyelőbizottság felé javaslata, hogy a jövőben olyan határozatokat 
hozna, ahol pontosan lerögzíti azt, hogy mik azok az észrevételek és javaslatok, amivel 
együtt a szakbizottság el tudja fogadni az anyagot.  

Tarjáni István: Tájékoztatásul elmondta, hogy Etyek polgármestere pénteken telefonon 
kereste azzal, hogy egy egyeztetést kezdeményez a járóbeteg-ellátással kapcsolatban. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Azért döntöttek a határozat általános megfogalmazása mellett, 
hogy ne blokkolják a folyamatot. Markáns határozati megfogalmazás helyett lett egy 
konstruktív megbeszélés.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, a tájékoztatót tette fel szavazásra.  

 

Szavazás:  

A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
1/2018. (I.15.) határozata 

Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót 
és elfogadja azt. 
 

2.) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 2018. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

Nánási Tamás: A kiinduló helyzet az, hogy Biatorbágy ilyen sokat még soha nem tett a 
költségvetéséből az egészségügyben. Teszi mindezt úgy, hogy a működési kiadások 
magasabbak, mint a bevételi források. Emiatt a feszítő ellentmondás miatt le kell faragni a 
kiadásaiból az Önkormányzatnak. Az látható, hogy átdolgozott üzleti tervre lesz majd 
szükség. A létszámbővítés a pályázat elbírálása kapcsán és a TBB döntését követően lesz 
esedékes. Érti, hogy a létszámbővítés feltétlenül szükséges, de azt gondolja, hogy ebben az 
anyagi helyzetben akkor lehet igazán ezt meglépni, ha rendelnek mellé pályázati támogatást. 
Ha az a helyzet alakul ki, hogy nem kap a Kft pályázati támogatást és az üzleti tervben 
szerepel a létszámbővítés, akkor saját forrásból is bővítik a létszámot. És ez az összeg 
rendkívül jelentős. A többletkapacitási döntést követően lehet visszatérni arra, hogy mi 
legyen a rendelési órákkal. A jelenlegi üzleti tervet azzal a feltétellel lehetne elfogadni, hogy 
legyenek az elkövetkezendő 2-3 hónapon belül adatok arra vonatkozóan, hogy hogyan 
növeli majd a bevételi oldalt. Javasolja, hogy a létszámbővítést a pályázat elbírálást 
követően kerüljön vissza a döntéshozók elé. felelőtlenség lenne most dönteni. Azzal hogy 
már be van építve a létszámbővítés, véleménye szerint nem fogadható el.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Csatlakozva Nánási Tamáshoz, javasolja, hogy még a 
költségvetés előtt kerüljön sor egy második fordulóra az üzleti terv elfogadását illetően.  

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Vagy többet fognak tudni februárban vagy nem. Erre 
sincs semmi garancia. Itt a létszám bővítés csak arra vonatkozóan került be az üzleti tervbe, 
ha itt lesz NEAK kapacitás bővítés. Tudja, hogy fogyóban az önkormányzat türelme, de itt 
humán erőforrásokról van szó és hiába lesz meg a döntés, nem fogják látni a valós adatokat. 
Decemberben ki kellett építeni az elektronikus egészségügyi térhez az informatikai 
rendszert. Az adminisztrációra ketten vannak Krisztinával, ami a feladatellátást tekintve 
képtelenség. Legalább fél állás kellene, hogy az adminisztrációban segítség legyen. Az év 
végi főkönyvön már látszik, hogy csökkenő tendencia van az önkormányzati támogatást 
illetően.  

Bodorkos Ádám: Azzal a kitétellel, hogy a létszámbővítés csak a pályázati támogatás után 
valósul meg. Üzleti terv V/4.1. pont alatt szerepel a létszámbővítésre vonatkozó terve a Kft-
nek.  

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Abban az esetben, ha a pályázattal nyer a Kft, arra lesz 
jó hogy az alkalmazott fél állásban segíti a kft adminisztratív munkáját. De ha nem nyernek a 
pályázaton akkor sem működik adminisztrátor nélkül a Kft. 
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Bodorkos Ádám: Két módosító javaslatot tesz fel egyben szavazásra:  1. Pályázati elbírálás 
után visszatér a bizottság Biatorbágy Város Egészségügy Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti 
tervében szereplő létszámbővítés kérdésére.2. A pályázat elbírálásáig a létszámbővítésre 
vonatkozó bérköltség kerüljön ki az üzleti tervből és a módosított üzleti terv kerüljön 
megküldésre a képviselő-testületi ülésig az Önkormányzat számára.  

Módosító javaslat:  

1) A VEKOP-7.2.2.-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése” elnevezésű pályázat nyertes elbírálását – támogatói okirat 
megküldését - követően térjen vissza az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság Biatorbágy Város Egészségügy Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi 
üzleti tervében szereplő létszámbővítés kérdésére; 
 

2) Az 1) pontban megjelölt pályázat elbírálásáig a létszámbővítésre vonatkozó 
bérköltség kerüljön ki az üzleti tervből és a módosított üzleti terv kerüljön 
megküldésre a Képviselő-testület üléséig az Önkormányzat számára. 

 
 

Szavazás: 

A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a 2 módosító javaslatot elfogadta.  

Bodorkos Ádám: A módosításokkal egységes határozati javaslatot tette fel szavazásra:  

Szavazás:  

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

2/2018. (I.15.) határozata 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 2018. évi üzleti tervének 

elfogadásáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 2018. évi 
üzleti tervét és az alábbi módosításokkal javasolja elfogadásra: 
 

1) A VEKOP-7.2.2.-17 kódszámú „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás 
fejlesztése” elnevezésű pályázat nyertes elbírálását – támogatói okirat 
megküldését - követően térjen vissza az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság Biatorbágy Város Egészségügy Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi 
üzleti tervében szereplő létszámbővítés kérdésére; 
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2) Az 1) pontban megjelölt pályázat elbírálásáig a létszámbővítésre vonatkozó 
bérköltség kerüljön ki az üzleti tervből és a módosított üzleti terv kerüljön 
megküldésre a Képviselő-testület üléséig az Önkormányzat számára. 

 
 

3.) Az ESZB 2018. évi munkatervéről 

 
Bodorkos Ádám: Ismertette a napirendet. 
 
Nánási Tamás: A munkatervben több helyen duplikációt vett észre, javasolja, hogy 
kerüljenek ezek javításra. A civil pályázatok elbírálásáról szóló napirend február hónap 
helyett márciusba kerüljön a bizottság. Az Egészségnapról is kétszer dönt a Bizottság a 
tervezet szerint., javasolja az egyiket kihúzni. Boldog Gizellával kapcsolatos együttműködés 
is kétszer szerepel, kéri a szeptemberit kihúzni.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az alapellátásban dolgozó háziorvosok beszámolója is kétszer 
jeleni meg. Javasolja az egyik törlését. Az Egészségház éves beszámolójának időpontját a 
Felügyelőbizottsági ülésekével kellene egyeztetni. Mivel a felügyelőbizottság tavasszal és 
télen fog ülésezni, javasolja, hogy a beszámoló tárgyalása kerüljön április hónapra. 
 
Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt a javítási javaslatokat befogadta és 
ezekkel együtt tette fel szavazásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi 
munkatevét.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
 
 

  
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
3/2018. (I.15.) határozata 

 
Az ESZB 2018. évi munkatervéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az ESZB 2018. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és a 
munkaterv elfogadását javasolja a képviselő- testület felé. 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkatervét a határozat melléklete 
tartalmazza.  
 
4.) Beszámoló az ESZB 2017. évi működéséről  
 
 
Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést,  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) a bizottság az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
4/2018. (I.15.) határozata 

 
Beszámoló az ESZB 2017. évi működéséről  

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Beszámoló az ESZB 2017. évi működéséről szóló előterjesztést, 
és elfogadásra javasolja azt. 

 
 

5.)  Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. IV. negyedévben, 
szociális ügyekben hozott döntésekről  
 
 
Bodorkos Ádám: Ismertetet az előterjesztést. Mivel hozzászólás nem volt, szavazásra tette 
fel a beszámolót.  
 
Szavazás: 
 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

5/2018. (I.15.) határozata 
 

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

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2017. IV. 
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. 
 
 
 
6.)  Beszámoló a 2017. évi lisztérzékenység szűréséről 
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Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést és mivel hozzászólás nem volt 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 

6/2018. (I.15.) határozata 
Beszámoló a 2017. évi lisztérzékenység szűréséről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a 2017. évi lisztérzékenység szűréséről szóló beszámolót és 
annak elfogadását javasolja.  
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
 
 
7.) A 2018. évi lisztérzékenység szűréséről 

Bodorkos Ádám: Megkapták az árajánlatot, az ár a 2017. évi árhoz képest nem változott, 
mivel szükség van erre a szűrésre, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Mivel több 
hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel a határozati javaslatot. 

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

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

7/2018. (I.15.) határozata 
 

A 2018. évi lisztérzékenység szűréséről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi lisztérzékenység szűréséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozat elfogadását javasolja:  
 
„ A képviselő-testület továbbra is fontosnak és támogatandónak tartja a lisztérzékenység 
szűrésének támogatását, ezért a 2013. január 1. – 2013. december 31. között született 
gyermekek tekintetében támogatja a szűrővizsgálatok elvégzését. 
A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében a szűrővizsgálat elvégzésének költségét 
az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből 445.625.- forintig biztosítja és 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.” 

 

 

 

 

8. ) Az iskolaorvosi pályázat elbírálásáról 
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Bodorkos Ádám: Nem jó hír, hogy egyetlen pályázat sem került benyújtásra. nehéz feladat, 
folyamatos a feszültség.  Mivel több hozzászólás nem volt, szavazásra tett fel a 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 

8/2018. (I.15.) határozata 
 

Az iskolaorvosi pályázat elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az iskolaorvosi pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést és az 
eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 

 

9.) Mammográfiás szűrővizsgálatról 
 
Bodorkos Ádám: Nagyon jó kezdeményezésnek tartja a szervezést. Az előterjesztésben 
szerepel, hogy a kivonulás költsége 250.000.- forint + Áfa, amiből az önkormányzat belátása 
szerint járul hozzá. Ezen túl kérik, hogy a víz és áramköltséget vállalja át az önkormányzat.  
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Nagy jelentősége lenne, ha sikerülne. Elmondta, hogy erre az 
ÁNTSZ kivételesen adott engedélyt. Ha egyetlen beteget találnak, olyat akit időben kiszűrnek 
és akinek az életét megmentik, már megérte. A 250eFt a kivonulás összege és rezsiköltség 
nincs forintosítva. kell villany, 3X32 Amper, 380 Voltos áramvételi lehetőség és vízvételi 
lehetőség, plusz szennyvízelvezetés. A műszaki rész szervezéséhez a Városgondnokságot 
kellene megkérni. Elmondta, hogy ha kevesebb összeget javasol a Bizottság, akkor is 
kivonulnak és lezajlik a szűrés.  
 
dr. Kovács András: A működéshez szükséges feltételek biztosításáról egyeztet az illetékes 
osztállyal. Kérdése a Bizottság felé, hogy az ÁNTSZ-től kapott 2015-ös adatok alapján 871 
fő szerepel az előterjesztésben, akik két éven belül nem voltak mammográfiai 
szűrővizsgálaton. Az előterjesztő javaslata, hogy a 45-65 év közötti összes biatorbágyon élő 
hölgy részére kerüljön kiküldésre az értesítés. Ha ezt a bizottság támogatja, akkor a 
szervezést így folytatják.  
 
Bodorkos Ádám: Támogatja a kezdeményezést. Mivel több hozzászólás nem volt, az 
eredeti határozati javaslatot tette fel azzal, hogy az Egészséges Biatorbágyért Program 
költségéből 250.000.- forint + a szükséges rezsi költség kerüljön tervezésre. 
 
 
Szavazás: 
A bizottság 5 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (5 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

9/2018. (I.15.) határozata 
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Mammográfiás szűrővizsgálatról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Mammográfiás szűrővizsgálatról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozat elfogadását javasolja:  

 
1) 2018. április 11-16. időszak között Biatorbágy városában állandó lakcímmel 

rendelkező 45-65 év között nők részére ingyenes mammográfiai emlőszűrést 
biztosít a MaMMa Egészségügyi Zrt. közreműködésével, 

2) a mobil szűrőállomás települési költségéhez az Egészséges Biatorbágyért 
Program keretből 250.000.- forint összeggel hozzájárul, 

3) a mobil szűrőállomás 2018. április 11-16 időpontja közötti időszakban 
felmerülő víz és áramköltséget átvállalja 

4) a szűrőállomás helyeként az Egészségház melletti parkolót biztosítja 
(1509hrsz)                                                                  

 
 
Bodorkos Ádám: Az ülést 18 óra 43 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen 
folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                            Szanyi József 
 elnök                                                                      bizottsági tag 

 

 


