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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. február 12. napján a Városháza 112. számú 

helyiségében megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag-6. napirendi ponttól 

• Dr. Tálas - Tamássy Tamás - bizottsági tag 

• Molnár Tibor-bizottsági tag-3. napirendi ponttól 

• Szanyi József – bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester 

• Szakadáti László- alpolgármester 

• Varga László- alpolgármester 

• dr. Kovács András – jegyző 

• Czuczor Orsolya- pénzügyi osztályvezető-3. napirendi pontnál 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

• Regős Zoltánné- Gólyafészek Bölcsőde – 6-7. napirendi pontnál 

• Orosz Imréné- Védőnői szolgálat- 3. napirendi pontnál 

• Tóth Attila- Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat-9-10. napirendi pontnál 

• Károly Kata- Esély Szociális Társulás -1. napirendi pontnál 

• Teller Tamásné- Esély Szociális Társulás-1. napirendi pontnál 

• Dudás Eszter- dr. Vass Miklós Alapítvány - 2. napirendi pontnál 



• Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Kft -4-5. napirendi pontoknál 

 

Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő 

taggal határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Tálas-Tamássy 

Tamást, aki azt elfogadja. Javaslatot tesz a napirendre a kiküldött meghívótól 

eltérően. Javasolja, hogy a 2. napirendi pont tárgyalása kerüljön át március hónapra, 

mivel a központi orvosi ügyelet beszámolójával kapcsolatban a bizottság szeretne 

kérdéseket feltenni Molnár György ügyvezető úr részére, aki a mai ülésről igazoltan 

maradt távol. Ezen kívül javasolja a 15. napirendi pontban szereplő előterjesztést is 

március hónapban tárgyalni, az anyag kiküldésének hiánya miatt. Mivel több javaslat 

nem érkezett a módosított meghívót tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
Napirend 
 

• Beszámoló az Esély Szociális Társulás 2017. évi működéséről  

• Dr. Vass Miklós Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolójáról 

• Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

 

• Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

• A Boldog Gizella Alapítvány kérelme a segítő közösség létrehozásáról 

• A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

• Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi működéséről 

• A Gólyafészek Bölcsőde nyári zárva tartásáról 

• A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának, Szervezeti 
és Működési Szabályzatának módosításáról 
 

• A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. 
számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 

• Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi munkájáról 



• Beszámoló a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi 
Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2017. évi működéséről 
 

• Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 

Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről 

• Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról  

• A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X. 26.) önkormányzati 
rendelet alapján megállapított önkormányzati támogatás visszafizetési 
feltételeinek módosításáról (zárt) 
 
 
 

1.) Beszámoló az Esély Szociális Társulás 2017. évi működéséről 

 

Bodorkos Ádám: Köszöntötte a Bizottság ülésén az Esély Szociális Társulás 

képviselőit  Károly Katát és Teller Tamásnét és átadta a szót Károly Katának. 

Károly Kata: Elmondta, hogy a megküldött beszámolón túl nem kíván mást 

elmondani, amennyiben kérdés érkezik a Bizottság részéről, szívesen válaszolnak.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti határozati javaslatot 

tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

10/2018. (II. 12.) határozata 
 

 
Az Esély Szociális Társulás 2017. évi szakmai beszámolójáról 

 
 
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 Esély Szociális Társulás 
2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló napirendet. 
 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 



 

2) Dr. Vass Miklós Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolójáról 

Bodorkos Ádám: Köszöntötte a Bizottság ülésén Dudás Esztert, a dr. Vass Miklós 

Alapítvány képviselőjét és átadta neki a szót.  

Dudás Eszter: Az intézmények többségében biatorbágyi gyermekek ellátását végzik 

együttműködve a családsegítő Szolgálattal, a bölcsődével és az óvodával is. 

Amennyiben kérdés érkezik, szívesen válaszol.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti határozati javaslatot 

tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

11/2018. (II.12.) határozata 

Dr. Vass Miklós Alapítvány 2017. évi szakmai beszámolójáról 

 
 
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 Dr. Vass Miklós Alapítvány 
2017. évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

Bodorkos Ádám: Kérése, hogy a Bizottságra vonatkozó kérelmek, költségek 

tekintetében tárgyaljon.  

Czuczor Orsolya: A figyelmet arra szeretné felhívni, hogy a Bizottsági döntéseknél 

az egyensúly megtartására próbáljon meg törekedni a bizottság, ezen túl kéri az 

Intézményi külön kérelmek megtárgyalását. Az előző évhez képest az Egészséges 

Biatorbágyért Keretre idén 3,6 millió forinttal többet terveztek. 

Tóth Attila: A benyújtott külön kérelemben szerepel egy gépjárművásárlásra 

vonatkozó 2,5 millió forint, azzal az indokkal, hogy a jelenlegi étkeztetésben használt 



gépjármű kiöregedett, javítási költsége az utóbbi években jelentősen emelkedett. 

Ezen túl Iskolai prevenciós programok szervezésére 735.500.- forintot, az 

Ifjúságsegítésre 90.000.-,Ft míg az étkezés,  házi segítségnyújtásra 200.000.- forint 

külön kérelem került benyújtásra. 

dr. Kovács András: Jelen pillanatban az Egészséges Biatorbágyért Program 

keretösszege ötmillió-kilencezer forint. Ebben nincs benne az Egészségnap és a 

szűrőprogramok felmerülő költségei. Mai ülésen kerül sor a költségvetést érintő 

Boldog Gizella Alapítvány kérelmének tárgyalására is. Szeretné tájékoztatni a 

Bizottságot, hogy 2018. február 19-én 16:00 órakor közös bizottsági ülés keretén 

belül tárgyalnák meg a bizottságok az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

felméréséről szóló tanulmánytervet. Ez a tanulmány az összes önkormányzati 

ingatlant érinti, így az Egészségügyi és Szociális Bizottság feladatköréhez tartozó 

intézményéit is.  

Czuczor Orsolya: A gépjármű beszerzésnél a karbantartási költséggel terveztek. a 

jelenlegi igényekkel számolva több, mint félmillió forintot költenek a két autó 

karbantartására.  

Bodorkos Ádám: Támogatja a gépjármű lecserélését. A forrásra nem javasolja az 

Egészséges Biatorbágyért Program keretét, mert szociális intézmény lévén valahol 

máshol kell ennek az igénynek megtalálni a költségvetési fedezetét.  

dr. Kovács András: Az 5 millió forint az, amivel gazdálkodni tud a Bizottság, hisz 

évközben még szoktak érkezni nagyobb összegű kérelmek. Javasolja, hogy a 

karbantartásra tervezett 500.000.- forintot kellene kiegészíteni, de nem javasolja az 

EBP keretét erre használni. Intézményi külön kérelmeket javasolja más forrásból 

megoldani. 

Czuczor Orsolya: Idén egy viszonylag jó költségvetést sikerült összeállítaniuk, ezért 

a Bizottságnak javasolja, hogy úgy nézzék a kérelmet, hogy a gépjárművásárlás 

folyamatos működési költségeket fog generálni a jövőre nézve. Így ezeket fel kellene 

címkézni, hogy ne kerüljön jövőre automatikusan be a költségvetésbe. 

Bodorkos Ádám: Egyetért és javasolja, ő is hogy idén legyen egy próbaév. 

Tóth Attila: Ugyanígy gondolkodtak. Várakozva kezdik el a programokat, levonják a 

következtetéseket és egy visszacsatolást vissza fogják hozni a Bizottság elé.  

Tarjáni István: Kiegészítésként elmondta, együttesen próbálják a külön 

engedélyeket kezelni és a testület elé a már megtárgyalt és a szakmai javaslatokkal 

ellátott kérelmek kerülnének.  

17:21 Molnár Tibor bizottsági tag megérkezett a Bizottság ülésére, a Bizottság 4 

fővel folytatja ülését.  



Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, a 2018. évi költségvetési 

rendeletet az alábbi módosításokkal tette fel szavazásra.  

• Először a 2,5 millió forint költségű gépjárművásárlást tette fel módosító 

javaslatként a Bizottság számára. 

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazáskor) elfogadta a módosító javaslatot. 

• Második módosító javaslatként az Intézmény egyéb külön kérelmét tette fel 

szavazásra, melynek költsége összesen: 1.075.000.-Ft. 

Szavazás:  

A bizottság 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazat mellett (4 fő bizottsági tag 

volt jelen a szavazáskor) elutasította a módosító javaslatot. 

Bodorkos Ádám: A módosítással kiegészítve tette fel szavazásra a 2018. évi 

költségvetésről szóló rendelet-tervezetet. 

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt jelen 

a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

                                                          
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

12/2018. (II.12.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolja azt az alábbi 

módosításokkal:  

• Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat külön kérelmében 

szereplő tételt a Bizottság elfogadni javasolja:  

• Gépkocsi beszerzés 2,5 millió forint értékben, melyből 500 ezer forintra az 

intézmény költségvetésében tervezett karbantartás nyújt fedezetet. 

 



4) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

Dr. Egervári Ágnes: Ami a tájékoztató megírása óta már változás, az az , hogy a 
jövő héttől érsebészük is van, illetve még egy ultrahangos, nyaki ultrahang 
vizsgálatokat is fognak tudni végezni márciustól, illetve reumatológus rendelés és 
ortopédiai rendelés bővítés is történik. Ez már abban a  stádiumban van, hogy ezt 
lehet mondani. A tájékoztatóban még egy kérést fogalmaztak meg, amihez kérik a 
bizottság hozzájárulását, illetve egy tulajdonosi hozzájárulásra lenne szükségük: 
szeretnék bővíteni a tevékenységet, jelentkezett egy hagyományos orvoslással, 
hagyományos kínai orvoslással foglalkozó kolléga, aki egyetemi végzettségű, egy 
ötéves, a Semmelweis Egyetem és a Pekingi Egyetem közös képzését végezte, és 
hagyományos, klasszikus orvoslás mellett tulajdonképpen a mozgásszervei 
betegségek esetében egy nagyon korrekt kiegészítő kezelést tud művelni. Ehhez 
szükséges mind az Önkormányzat, mint a Kft működési engedélyének módosítása. A 
betegforgalom teljesen jó irányt vett. 

Dr. Csaba János: Elmondta, hogy az elmúlt időszakban említésre méltó dolog nem 
történt. A januári bizottsági és képviselő-testületi ülésen megtárgyalt és elfogadott 
Mamma Zrt. által biztosított majd egyhetes szűrőállomás áprilisban érkezik 
Biatorbágyra, hogy a 45-65 év közötti nőknél a mammográfiás szűrővizsgálatot 
elvégezze.  Úgy tervezi, hogy a helyi média segítségével ismerteti és tájékoztatja a 
lehetőségről az érintetteket.   

Tarjáni István: Kiegészítésképpen elmondta, hogy azokkal a településekkel 
amelyekkel jelenleg nincs szerződése az Önkormányzatnak a járóbeteg-ellátás 
tekintetében,- mint például  Etyek és Sóskút,-  belépett Sóskút is egy hivatalos levél 
formájában az ellátás feltételeinek egyeztetése tárgyában. Etyeki polgármester pedig 
itt volt az elmúlt héten a fogorvosi ügyelet társulási ülésén, és itt is szóban 
elhangzott, hogy akkor Etyek is hamarosan jelentkezni fog az igényével. Tehát nem 
azzal a sebességgel, ahogy Herceghalom és Páty, de a másik két település is 
tervezi, hogy valamilyen módon szerződéses kapcsolatba lépjenek Biatorbággyal a 
szakellátások tekintetében.  

Bodorkos Ádám: Ezek nagyon jó hírek ahhoz, hogy a város haladjon afelé, hogy 
regionális központtá váljon. 

dr. Kovács András: Előző ülésén tárgyalta a bizottság az Egészségügyi Kft. üzleti 
tervét. Az ott megfogalmazott módosító javaslatokat az ügyvezető asszony 
átdolgozta és  a költségvetés támogatásos tábla VI. pontjában olvasható is, hogy a 
működésre fordítandó önkormányzati saját forrás 75.862.000 forint lett, ami a 
benyújtotthoz képest jóval kedvezőbb. Ez abból adódik, hogy a létszámbővítésre 
vonatkozóan bérköltség nem került beépítésre. Tehát gyakorlatilag a képviselő-
testület elé már ez a módosított üzleti terv fog kerülni.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A hagyományos kínai orvoslással kapcsolatos 
kezdeményezésével kapcsolatban elmondta, kizárólag az autentikus, nyugati, 
bizonyítékokon alapuló orvoslás metodikáit fogadja el, de a finanszírozási terhek 
csökkentése céljából javasolta azt, hogy a tájékoztatóban foglalt kínai orvoslással 
kapcsolatos rendelést meg kéne csinálni. A Kft által közölt forgalmi adatokkal 
kapcsolatban elmondta, hogy az Europed Kft 2015. évi működésükről szóló 
beszámolójában 54.281 fő megjelenésre, mintegy 93 millió pontot kaptak a OEP-től, 
ami kifejezi a jelenlegi helyzetüknek a nehézségét, hisz a Kft mintegy 21.000 főt látott 
el azonos időszakban kb. 33 millió pont mellett. Emiatt a helyzet miatt gondolja azt, 



hogy meg kell ragadni minden bevételi lehetőséget és élni kell azokkal.  A működési 
engedély kiadásával kapcsolatban elmondta, hogy nem az ÁNTSz az eljáró szerv, 
hanem az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. Ezekkel összefüggésben kérdezte, 
hogy ki kéri az engedélyeztetést? Kinek lesz engedélye?  Kié lesz a 
magánrendelésnek az engedélye, ki ad számlát, és hogy az egészségháznak milyen 
tartalmú szerződése lesz a szolgáltatóval? Ugyanezeket a kérdéseket szeretné 
feltenni az új szakorvosokkal kapcsolatban és a már meglévő rendelésekkel 
kapcsolatban is.  

Dr. Egervári Ágnes: Akár magánrendelésről legyen szó, akár a NEAK által 
finanszírozott szakrendelésről a jogszabály ugyanolyan szigorúan szabályoz. 
Szükség van az Egészségügyi Ellátó, vagyis az Önkormányzat működési 
engedélyének módosítására, ugyanúgy ahogy a közreműködő Kft-nek is és a 
rendelést végző orvosnak is működési engedéllyel kell rendelkeznie. A számlázassal 
kapcsolatban elmondta, hogy a számlát a Kft adja ki, az orvos óradíjjal dolgozik, 
vagyis a bevétel megoszlik az orvos és a Kft között. Az Europ-Med Kft statisztikai 
adataival kapcsolatban elmondta, hogy a betegszám növekedés egyre inkább azt 
mutatja, hogy a járóbeteg-szakellátás mutatói jó irányba mozdultak ki.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Úgy gondolja, hogy a bérbeadás egyszerűbb megoldás 
lenne a Kft számára. Javasolja, hogy Dr. Csaba János egészségügyi koordinátor évi 
4 alkalommal tartson munkaértekezletet az alapellátásban dolgozó egészségügyi 
szolgáltatók és alkalmazottak számára.  

Varga László: Hol van az az anyagi, meg lélektani határpont, ahol a betegszám, 
meg a bővítés kiegyenlíti egymást. A kistérségi érdeklődés megnövekedett az 
Egészségház iránt, meg hál' Istennek az önkormányzatok részéről, de ez vajon 
valóban megéri az Önkormányzatnak? 

Dr. Egervári Ágnes: Egyelőre itt egy virtuális betegszám növekedésről van szó, 
hiszen ezek a betegek a környező településekről hosszú évek óta ide járnak a 
rendelőbe. Kettéválik a betegellátás. Egyrészről a NEAK által finanszírozottak 
ellátása folyik, másrészről fogadják azokat a betegeket, akiknek az ellátását 
településük önkormányzata biztosítja. Ők nincsenek lejelentve, így utánuk levonás 
sem történik. A kezdeti 1.27-es szorzó a német ponthoz, az az év végén már 1,7 volt.  

Dr. Csaba János: A munkaértekezletekkel kapcsolatban elmondta, hogy alapvetően 
az ötlet jó, de gyakorlatban nem látja a megvalósíthatóságát a rendelési idők 
különbözősége miatt. Mindenkivel tartja a kapcsolatot, személyesen vagy e-mail-en.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A munkaértekezlet egy lehetőség lenne az orvosok 
számára, hogy a személyes kapcsolataikat mélyítsék kollégáikkal.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, a tájékoztatót tette fel 
szavazásra az alábbi kiegészítéssel:   
 
„A Bizottság a Képviselő-testület jóváhagyását javasolja abban, hogy a pest Megyei 
Kormányhivatal által Biatorbágy Város Önkormányzata, mint Egészségügyi 
szolgáltató és Biatorbágy Város Egészségügyi ellátó Nonprofit kft, mint közreműködő 
szervezet részére kiadott és hatályban lévő működési engedélyek kiegészüljenek a 
hagyományos kínai orvoslással. 

 
A Bizottság javasolja a kérelem megindításának kezdeményezését az Önkormányzat 
és a közreműködő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. tekintetében 
is. „ 



 
Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

13/2018. (II.12.) határozata 

Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót és elfogadja azt az alábbi javaslattal:  
 

• A Bizottság a Képviselő-testület jóváhagyását javasolja abban, hogy a pest 
Megyei Kormányhivatal által Biatorbágy Város Önkormányzata, mint 
Egészségügyi szolgáltató és Biatorbágy Város Egészségügyi ellátó Nonprofit 
kft, mint közreműködő szervezet részére kiadott és hatályban lévő működési 
engedélyek kiegészüljenek a hagyományos kínai orvoslással. 
 

• A Bizottság javasolja a kérelem megindításának kezdeményezését az 
Önkormányzat és a közreműködő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft. tekintetében is.  

 
 

5.) A Boldog Gizella Alapítvány kérelme a segítő közösség létrehozásáról 

Dr. Egervári Ágnes: 5-6 esztendeje működik egy önsegítő csoport „Memoria Cafe” 

néven a világban. Biatorbágyon 25-30 fő érintett lehet. Ezeknél a családoknál – mivel 

a demenciával érintett betegek 50-60 évesek - 15-20 évproblémát is jelenthet a 

demenciával való együttélés. Első lépésként egy 10 alkalmas programokkal 

összekapcsolt csoportfoglalkozást tervez, amivel Biatorbágyon is útjára engedné a 

programot. 

Bodorkos Ádám: Az előterjesztés, a kérelem és határozati javaslat ellentmondást 

tükröz, a kérelemben 435.000.- forint keretösszeget kér az alapítvány, a határozati 

javaslatban 600.000.- forint olvasható. Mivel több hozzászólás nem volt, a határozati 

javaslatot tette fel szavazásra, azzal, hogy a kérelem 435.000.- forint az Alapítvány 

részéről.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 

jelen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 



 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

15/2018. (II.12.) határozata 

 

A Boldog Gizella Alapítvány kérelme a segítő közösség létrehozásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Boldog Gizella Alapítvány kérelme a segítő közösség 
létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi javaslat elfogadásával:  
 

• A Boldog Gizella Alapítvány Memória Café, mint segítő közösség 2018. évi 
programjainak megszervezésére és megvalósítására 435.000.- Forint 
összeget különít el a 2018. évi költségvetése Egészséges Biatorbágyért 
Program keretéből. 
 

• Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 

6) A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

 

Bodorkos Ádám: Már egy pár alkalommal érintve volt a téma, ezért átadja a szót dr. 

Egervári Ágnesnek a szót. 

 

Dr. Egervári Ágnes: Van egy 15 perces promóciós videó, ami elérhető lesz az 

Önkormányzatnál. Ismertette a Bizottságot az ingyenes, átfogó szűrővizsgálat 

programjáról. Elmondta, hogy a program 10 éve működik, az idei év a megelőzés 

éve, ezért járja az országot az a kamion, ami egy helyen megannyi szűrővizsgálatot 

tud elvégezni. egy szűrés kb. 40 perc és az abban résztvevő egészségtudatos polgár 

sokkal többet tudva magáról távozik. Ha ezt a kamiont sikerül idehozni ezt a kamiont 

elég nagyszabású program lehet. A Tudományos Bizottsággal sikerült arra a 

gondolatra jutni, hogy lenne egy roadshow itt Biatorbágyon, ami a környező 

praxisközösségekkel fogna össze. Ez egy kicsit átírna az Egészségház programját, 

így az Egészségházban lehetőség nyílna egy nagyobb szabású véradónap 

megszervezésére és lebonyolítására. Költsége csupán az abban résztvevő kollégák 

ellátására vonatkozna. Az Egészségnappal kapcsolatos szakmai kifogásuk az volt, 

hogy azok akik a szűrővizsgálatokon részt vettek, inkább egy előbbre hozott  

szakrendelési időpont gyanánt használták. Szeretné, ha a szűrővizsgálattal olyan 

embereket is sikerülne megszólítani, akik egyébként tünetmentesen élik az életüket.  

Bodorkos Ádám: Javasolja, hogy a videó kerüljön ki az önkormányzat honlapjára. 

Az összeg szerepel az előterjesztésben.  



18:12: Nánási Tamás megérkezett a Bizottság ülésére, a bizottság 5 taggal folytatja 

az ülést.  

Szanyi József: Részben már választ kapott, kérdése, hogy a szeptember 29-e 

mennyire fix? Csatlakozhatnak-e még társadalmi szervezetek? 

Dr. Egervári Ágnes: A szeptember 29-e meglehetősen fix, ám de még nem 

publikus. Egy hét múlva már pontos választ tud adni. Javasolja, a kamiont egy 

nagyobb parkolóban elhelyezni. ez annyira sokrétű szűrés és van mellette még 3 

sátor, mentő alapítvány, 3 dimenziós mozi, ami miatt nem tervezne mást arra a 

napra. 

dr. Kovács András: Elfogadásra kell, hogy kerüljön a Képviselő- testület részéről is, 

hogy az idei év Egészségnapjának megszervezését az egészségügyi Kft-re bízza-e. 

A helyszín az egészségház parkolója, a másik a Faluház parkolója, ami véleménye 

szerint messze van.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti 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 hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

16/2018. (II.12.) határozata 

 
A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről szóló 

előterjesztést és az alábbi határozat elfogadását javasolja:  

 

• 2018. szeptember 29. napján „Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja 2010-2020” rendezvény Biatorbágyra hozatalával egy átfogó 

ingyenes szűrővizsgálat megszervezését a városi Egészségnap keretén belül; 

• az Egészségnappal összefüggő programok megszervezésével és 

lebonyolításával a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-t bízza 

meg; 



• a Program megvalósításához szükséges reprezentációs célokra 600.000.- 

forint összeget az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből fedezi; 

• felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Pénzeszköz -

átadási Megállapodás aláírására. 

 

7) Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi működéséről 

Regős Zoltánné: Elmondta, hogy a beszámoló részletes, amennyiben kérdés van, 

szívesen válaszol. 

Nánási Tamás: Egyrészről van 31 fő, akinek a felvételijét elutasították, másrészről 

úgy látja, hogy - beleszámítva a nyári időszakot is -  49 %-os kihasználtsággal 

működik a Bölcsőde jelenleg. Nincs arra valamilyen lehetőség, hogy aki huzamosabb 

ideig nem adja be a gyerekét, az átadja a helyét annak, akit nem tudtak felvenni? 

Regős Zoltánné: Sajnos nagyon sokat betegeskednek a gyerekek. Nem tud 

határvonalat húzni, nem tehet semmit. 0-3 éves kor között az immunrendszer 

erősítésén van a hangsúly. A szülőknek is nehéz, hisz a munkahelyére épp 

visszatérők is veszélyben lehetnek. beszoktatás megkezdését követően nem tud 

semmit sem tenni. Nehéz időszak volt a múlt év ez látszik is a statisztikai adatokon.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, a beszámolót tette fel 

szavazásra.  

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 

17/2018. (II.12.) határozata 

Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi működéséről 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága 
átruházott hatáskörben megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi működéséről 
szóló beszámolóját. 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) Ör. számú rendeletében 27.§, 47.§. valamint az 1/A mellékletben 
foglaltak szerint Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottsága a Gólyafészek Bölcsőde 2017. évi 
működéséről szóló beszámolót elfogadja.  



 
 

8) A Gólyafészek Bölcsőde nyári zárva tartásáról 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti határozati javaslatot 

tetet fel szavazásra.  

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 

18/2018. (II.12.) határozata 

 

                   A Gólyafészek Bölcsőde nyári zárva tartásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde nyári zárva tartásáról szóló 

előterjesztést és az alábbi határozat elfogadását javasolja:  

                                                                  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a 
Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi nyári nyitva tartási rendjét: 
 

Pillangó csoport zárva 
Méhecske csoport nyitva 
Katica csoport nyitva 

2018.06.25-07.15. 

Játszó csoport és 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
igényelhető 

Katica csoport zárva 
Méhecske csoport zárva 
Pillangó csoport nyitva 

2018.07.30-
08.19. 

Játszó csoport és 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
igényelhető 

Valamennyi csoport zárva 
2018.07.16-

07.29. 

Játszó csoport és 
időszakos 
gyermekfelügyelet nem 
igényelhető 

 
 
                                                                                            

9) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai 
Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
 



Tóth Attila: Az előterjesztés mindent leír, gyakorlatilag a jogszabályváltozásokat 

hozza be pluszba. Egyeztetve a működési engedélyt intéző hatóssággal tették meg 

módosító javaslataikat.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti 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 hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

18/2018. (II.12.) határozata 

 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának 
és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Biatorbágy Város 
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. 
számú rendeletének 1/A mellékletében foglaltak alapján Biatorbágy Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  Szakmai Programjának és 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását jóváhagyja.  
 
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja és a 
Szervezeti és Működési Szabályzata a határozat mellékletét képezi.  

 

10) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. 
számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 
Tóth Attila: Az Intézmény térítés – és szolgáltatásainak térítési díjainak 

felülvizsgálatára évente kétszer van lehetőség. Az önköltségszámítás alapján 

javasolják a rendelet-módosítását. 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti javaslatot tette fel 

szavazásra.  



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 

19/2018. (II.12.) határozata 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. számú 
rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a fizetendő térítési 

díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. 
(10.30.) Ör. számú rendelet valamint az élelmezési nyersanyagnormákról és a 
fizetendő térítési díjakról szóló 13/2008. (10.03.) Ör. számú rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést és a rendelet módosítás elfogadását javasolja.  

 

11) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi munkájáról 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, a beszámolót tette fel 

szavazásra.  

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 

20/2018. (II.12.) határozata 

Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi munkájáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a polgármesteri hivatal 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót és elfogadásra javasolja azt.  

 

12) Beszámoló a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi 
Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2017. évi működéséről 

 
 



Nánási Tamás: A statisztikai adatok alapján 139 –en vették igénybe, a költségeket 

elosztva egy főre 10.000.- fő egy beteg ellátása. Kérdése, hogy van-e arra 

valamilyen lehetőség, hogy ezen változtassanak?  

Bodorkos Ádám: Ügyeletre csak azok mennek, akiknek valóban muszáj. Lehet, 

hogy emiatt is nehéz ezen módosítani. talán érdemes lenne újra tájékozatni a 

lakosságot a lehetőségről.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Ez egy gesztus az önkormányzat részéről és ezt így kell 

kezelni. Visszavenni nem célszerű, mert akkor a gesztus elszállt. Statisztikailag 

javítani nem sok esély van rá. Ez egy reális ügyeleti konstrukciónak tűnik. Az érintett 

települések ismételten tájékozathatják a lakosaikat a lehetőségről.  

Nánási Tamás: Kérdésként merült fel, hogy Biatorbágy lakossága megfelelően 

képben van-e a tekintetben, hogy ez a rendelkezésére áll ez a lehetőség. Az ismételt 

reklámot jó ötletnek tartja.  

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: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

21/2018. (II.12.) határozata 

Beszámoló a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi 
Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2017. évi működéséről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések 
Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2017. évi működéséről szóló 
beszámolót és elfogadásra javasolja azt.  
 

13) Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti 

Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről 

 
Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás nem volt, az eredeti javaslatot tette fel 

szavazásra.  

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 

22/2018. (II.12.) határozata 

Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátást 

Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések 
Fogorvosi Ügyeleti Ellátást Biztosító Társulás 2018. évi költségvetéséről szóló 
előterjesztést és elfogadásra javasolja azt.  
 

14) Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról 

Bodorkos Ádám: Elmondta, hogy ismételten a bizottság elé került a pályázati kiírás. 

Ugyanazokkal a feltételekkel, mint legutóbb. Mivel több hozzászólás nem volt, az 

eredeti 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 hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

23/2018. (II.12.) határozata 

 
Az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat kiírásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az iskolaorvosi feladatok ellátását biztosító pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. 
 
 
 
Bodorkos Ádám: Az ülést 18 óra 43 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt 
ülésen folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                             Dr. Tálas-Tamássy Tamás 
 elnök                                                                      bizottsági tag 


