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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. március 19. napján a Városháza 112. számú 

helyiségében megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Szanyi József – bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester 

• Szakadáti László- alpolgármester 

• Varga László- alpolgármester 

• dr. Kovács András – jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

• Tóth Attila- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

• Takács Marietta- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat-1. napirendi pontnál 

• Lieber Mód Lászlóné- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat-1. napirendi 

pontnál 

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

Nonprofit Kft  

• Molnár György – Inter-Ambulance Zrt -1. napirendi pontnál 

 

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

taggal határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Nánási Tamást, aki azt 

elfogadja. Javaslatot tesz a napirendre a kiküldött meghívótól eltérően. Javasolja, 



hogy a kiküldött napirend 5. pontját a 2. napirendként tárgyalja a Bizottság.  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 
 

1) Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 

2) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi működéséről 

3) Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Sóskút községgel kötendő együttműködési 
megállapodásról 

4) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
5) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, valamint a 

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

6) A Humanitárius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívásról 
7) Mammográfiás szűrővizsgálatról II.- időpont változásról illetve a megállapodás 

elfogadásáról 
8) A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kérelméről 
9) A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 
10) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetői megbízásáról (zárt) 

 
 

1.) Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 

Bodorkos Ádám: Köszöntötte a Bizottság ülésén Molnár György ügyvezető urat és 

felkérte, hogy pár mondatban ismertesse az orvosi ügyelet 2017. évi beszámolóját.  

Molnár György: Örül annak, hogy évente csak egy alkalommal kell a bizottság előtt 

megjelennie, mert ez azt jelenti, hogy nincs probléma az ügyelet működésével. Ami 

volt, az megoldásra talált, amiről ha kérik a jegyzőkönyvet megküldi. Volt egy 

speciális kérés is, aminek eleget tett.  Két alkalommal történt esti órában kivonulás a 

vezetőség részéről és szondáztattak, illetve kivonulási időket, naplóbejegyzéseket 

néztek. Ezek a kivonulások szerencsére pozitív eredménnyel zárultak. 2017. egy 

mozgalmas év volt,  2394 ellátás volt összesen, amiből 149 esetben kellett kórházba 

küldeni a beteget, ami jóval az országos átlag alatt van. Ez azt jelenti, hogy az 

orvosok jó munkát végeztek és nem terhelték le a mentőszolgálatot és a kórházakat 

sem indokolatlanul. Összesen 1767 felnőtt, 492 fő gyermeket láttak el, az ügyelet 

felszerelés és a gyógyszerezés ennek megfelelő. 2018. évben bevezetnek egy 

adatvédelmi törvényt, ami miatt több módosítás bevezetése lesz szükséges. 

Példaként elmondta, hogy a vezetékes telefonvonalat át kell írják a Zrt nevére. Egy 

interneten alapuló beteghívás rögzítést fognak megvalósítani, ami felhő alapon rögzít 

és olyan titkosítással bír, ami nagyon fontos és a jogszabálynak meg fog feleni. 

Április közepétől elindul a központi irányítás, a cég központjából. Ami azt jelenti, hogy 

az összes telefonhívás a központba fog csörögni. Folyamatosan próbálják frissíteni a 



gárdát, amire szükség is van, hisz komoly a belső és külső elvándorlás is, de azon 

dolgoznak, hogy minél jobb körülményeket teremtsenek a kollégáik számára.  

Bodorkos Ádám: Szeretné, ha a jegyzőkönyv megküldésre kerülne. 

Dr. Csaba János: A hívások száma évről évre nő a statisztikai adatok alapján, 

amiből Biatorbágy a szűk 2/3-val rendelkezik. Az ambuláns ellátás háromszorosa a 

hívásoknak. Amit kifogásol, az hogy 300 indokolt és 969 indokolatlan. Tudja, hogy 

van egy ilyen szoftver, amit használnak és amin talán lehetne változtatni. De az is  

lehet, hogy a lakosság nem tudja, mikor indokolt az ügyelet hívása. Javaslata, hogy 

írjanak egy cikket a Biatorbágyi Körképbe, hogy mikor indokolt és mikor nem az 

ügyelet hívása.   

Bodorkos Ádám: Szerinte nincs akadálya annak, hogy megjelenjen egy cikk az 

elmondottakra vonatkozóan. 

Molnár György: A törvényi szabályozással van baj, nem a lakossággal. Ez a 

rendszer még mindig abból a 31 pontból áll, amit a vizitdíjnál határoztak meg. 

Tárgyalások a módosításra vonatkozóan folynak, dolgoznak a problémán. Van 

indokolatlan hívás, de nem a statisztika által mutatott arányban. 

Szakadáti László: Sokáig küzdöttek azért, hogy két feltétele változzon meg az 

orvosi ügyeletnek. Az egyik az, hogy az ambuláns lapok olvasható, gépelt formában 

kerüljenek rögzítésre, a másik az hogy az ügyeleti autókban kerüljön beépítésre GPS 

nyomkövető az ellenőrizhetőség miatt. Kérdése, hogy van-e GPS nyomkövető az 

autókba, illetve azt kérdezi, hogy a Hivatal részéről megvalósul-e az ellenőrzés?  

Molnár György: Másfél éve működik a rendszer, van nyomkövető, de nem tudja, 

hogy ki követi nyomon, de házon belül. A beteg adatrögzítés nem csak papír alapon 

történik, hanem a számítógépbe is bevezetésre kerül.  

Bodorkos Ádám: Szakadáti László alpolgármestertől kérdezte, hogy elfogadja-e a 

választ. 

Szakadáti László: Igen. 

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

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

26/2018. (III. 19.) határozata 
 

 



Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2017. évi munkájáról 
 
 
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 Inter-Ambulance 
Egészségügyi Szolgáltató Zrt. által működtetett központi orvosi ügyelet 2017. évi 
munkájáról szóló szakmai beszámolóját. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

2) Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi 

működéséről 

Tóth Attila: A beszámolót a két jelenlévő csoportvezető, Takács Marietta és Lieber 

Mód Lászlóné készítette. Kiemelte, hogy a megelőző tevékenységet tudták 

megerősíteni. Olyan családokhoz is eljutottak, ahol még nincsen probléma. 2018-ben 

is folytatják az intézmény megelőző tevékenységét. Ha van kérdés, a kollégák fognak 

válaszolni. 

Nánási Tamás: A házi segítségnyújtásnál van egy jelzés a Szolgálat részéről az 

anyagban, arra vonatkozóan, hogy az esetek, ügyfelek helyzete, állapota egyre 

nehezebb és nehezebb. Van egy érezhető trend ebben a tekintetben. Meddig bírja a 

jelenlegi házi segítségnyújtó rendszer ezt a trendet követni? Várható-e, hogy a 

közeljövőben a Szolgálat változtatási javaslattal áll elő a  jelenlegi létszámot illetően?  

Lieber Mód Lászlóné: Tudják tartani a trendet. 5 gondozóra 4-5 fő gondozott jut, 

amiből 2-3 esetben beszélhetnek nehéz esetekről. Úgy gondolja, hogy most és a 

közeljövőben is működni tud a jelenlegi létszámmal az ellátás. 

Tóth Attila: Kiegészítésként elmondta, hogy az egészségi állapot miatt egy 

emberhez többször is ki kell menni. Ami még nehezíti az ellátást a lakáskörülmények. 

A lakásfelújításokat nem tudják megoldani, szociális ellátásra nem jogosultak, így a 

gondozók esetében növelték a védőfelszerelések listáját. Hisz van, hogy először 

rendet kell teremteni, hogy hozzáférjenek az ágyhoz. Az ügyelettel és a 

háziorvosokkal és a Boldog Gizella Otthonnal is jó kapcsolatot ápolnak, ami nagy 

segítségükre van nehezebb esetek megoldásánál. Ha szükség lesz változtatásra, a 

megfelelő időben fogja közölni a Fenntartóval. 

Nánási Tamás: A Szolgálat az éves beszámolójában feldobja azokat a területeket, 

amiken úgy gondolja, hogy változtatni kellene és teszi ezt nagy-nagy türelemmel 

időről-időre. A beszámolóból egyértelműen kitűnik, hogy az ifjúságra és az idősekre 

több energiát kellene fordítani. Ezen kívül időről- időre visszakerül a 

lakástúlfogyasztás problémája és a tanyagondnoki szolgálat, vagyis a külterületi 

szolgáltatások fejlesztésének a kérdése is. Ezért javaslata, hogy a bizottság 

előterjesztések formájában térjen vissza és döntések szülessenek ezekről a 

felvetésekről.  



Tóth Attila: A tanyagondnoki szolgálatra készült már anyag költségekkel együtt. 

Ezeket a szolgáltatásokat felerősítik, kidolgozzák és visszahozzák a Bizottság elé 

tárgyalásra.  

Bodorkos Ádám: Kéri, hogy ne egyszerre, hanem folyamatosan kerüljenek 

benyújtásra az előterjesztések. Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat 

nem volt, az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

 
Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

27/2018. (III.19.) határozata 
 
A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 

2017. évi tevékenységéről 
 
 
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 Biatorbágyi Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

3)  Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Sóskút községgel kötendő 

együttműködési megállapodásról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. 2018. december 31-ig Sóskút igénybe 

kívánja venni az Egészségházban lévő járóbeteg-szakellátást, ami nagy öröm. Mivel 

több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat 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 

28/2018. (III.19.) határozata 

 
Az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Sóskút községgel kötendő 

együttműködési megállapodásról  
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta az Egészségház járóbeteg-szakellátása – Sóskút községgel 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az eredeti 
határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 

 
4)  Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes: Úgy látja, hogy jó irányba indult el az 

egészségház kihasználtsága, ritkán látni üres folyosókat. Több új orvos kezdte meg 

működését. Ha van kérdés, szívesen válaszol. 

Dr. Csaba János: Megírt egy cikket a mammográfiás szűréssel kapcsolatban, ami 

megjelenik. Van a tájékoztató mellett egy hirdetmény is, amit alá kellene írni és kb. 

20 példányban kerülne kiszórásra a város különböző egészségügyi pontjain.  

Szakadáti László: Sportorvosi szolgáltatásban történt-e változás? 

dr. Radnainé Dr. Egervár Ágnes: Nem tudtak előbbre lépni a kérdésben. 

Tarjáni István: Dr. Koncz Erika ilyen irányú tevékenységet 2018. március 1. napjától 

sportorvosi ellátást nyújt heti 2 órában, amiről írásban tájékoztatta az 

önkormányzatot. 

Dr. Csaba János: A családorvosok alanyi jogon megkapják a sportorvosi ellátást, 

ami logikus is.  

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

lezárta a napirendet. 

5)  Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) 
rendelet módosításáról 
 
Bodorkos Ádám: Technikai módosításról van szó, egy ellenőrzésen tett 

észrevételekre vonatkozóan. 

Tóth Attila: Az előkészített anyagban a 8/2009-es rendeletben van egy aláhúzott 

rész, ami így szól: „A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyből 

egy példányt kérelmezőnek át kell adni.” Mivel nem hatóság a Szolgálat,ezért szeretné 



módosítani, pontosítani ezt az egy mondatot az alábbiakra: „ A szóban előterjesztett 

kérelmet a jogszabály szerinti tartalmú tájékoztatási nyilatkozat rögzíti, melyet a 

kérelmező vagy törvényes képviselője aláír.” 

A gyakorlat ez, tájékoztatják az ügyfeleket arról, hogy milyen szolgáltatásokat tud biztosítani 

a Szolgálat. 

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

két rendelet-módosításról külön – külön kéri a bizottság szavazatát. Először az egyes 

gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet módosítási javaslatot tette 

fel szavazásra Tóth Attila módosító javaslatával:  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

29/2018. (III.19.) határozata 

 

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. 

(10.30.) rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta  

1. az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést az alábbi módosítással elfogadásra 

javasolja:  

3. § (1) A kérelmeket  

a) a 2. § (3) bekezdés a) pontja, pénzbeli és természetbeni ellátások tekintetében 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) az erre 

rendszeresített formanyomtatványon kell előterjeszteni. A személyesen előterjesztett 

kérelmek átvételét a Hivatal ügyfélfogadási időn kívül is, teljes munkaidőben köteles 

biztosítani.  

b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő, gyermekek napközbeni ellátásának 

igénybevétele tekintetében az adott intézmény (bölcsőde, óvoda, Családsegítő 

Szolgálat) vezetőjénél, illetve az általános iskola igazgatójánál kell benyújtani.  

c) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt, gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében a 

Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő 

Szolgálat) vezetője felé kell szóban, vagy írásban előterjeszteni.  A szóban 

előterjesztett kérelmet a jogszabály szerinti tartalmú tájékoztatási nyilatkozat rögzíti, 

melyet a kérelmező vagy törvényes képviselője aláír. A Családsegítő Szolgálat felé 



jelzett kérelem elbírálása az intézmény vezetőjének a hatásköre, melyet a 

családsegítők felé delegál. A szolgáltatást a jelzőrendszer tagjaitól jövő jelzésre fel 

kell ajánlani az érintetteknek. A kérelem elbírálásának szempontjait a Szakmai 

program tartalmazza. Az elbíráláskor figyelembe kell venni a kérelmező/érintettek 

lakhelyét, tartózkodási helyét, a feltárt vagy jelzett problémákat. Az igénybevétel 

elbírálásakor figyelemmel kell lenni a Gyvt. 39. § és 40. § előírásaira. 

d) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában szereplő, gyermekek átmeneti gondozása 

tekintetében a Családsegítő Szolgálat vezetője felé kell előterjeszteni. Az 

elhelyezésre a Rendelet 10. §-ában foglaltaknak megfelelően az intézményvezető 

javaslatot tesz. 

Az eljárás költség- és illetékmentes. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele 

térítésmentes.  

 

                                              Bodorkos Ádám 

                                              elnök 

 

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

(10.30.) rendelet módosításáról szóló eredeti javaslatot tette fel szavazásra. 

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

29/2018. (III.19.) határozata 

 

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (10.30.) rendelet, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. 

(10.30.) rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

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

(10.30.) rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és elfogadásra javasolja azt.  

  



 

6) A Humanitárius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívásról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel több hozzászólás, kérdés, 

észrevétel, javaslat nem érkezett az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

31/2018. (III.19.) határozata 
 

A Humanitárius települési cím elnyeréséről szóló pályázati felhívásról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Humanitárius települési cím elnyeréséről szóló pályázati 

felhívásról szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja.  

7) Mammográfiás szűrővizsgálatról II.- időpont változásról illetve a 

megállapodás elfogadásáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel több hozzászólás, kérdés, 

észrevétel, javaslat nem érkezett az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

32/2018. (III.19.) határozata 
 

Mammográfiás szűrővizsgálatról II.- időpontváltozásról illetve a megállapodás 

elfogadásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Mammográfiás szűrővizsgálatról II. - időpontváltozásról 
illetve a megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést az eredeti határozati 
javaslat elfogadását javasolja. 

 
 
 
 



8) A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kérelméről 

 

Bodorkos Ádám: Kérésére lett kiemelve a kérelem a civil pályázatok köréből , azzal 

az indokkal, hogy az előterjesztés szerint Vöröskereszt támogatása az Egészséges 

Biatorbágyért Program keretből javasolt megvalósulni. 

 

Nánási Tamás: Javasolja, hogy hasonlóan az Egészséges Biatorbágyért 

Egyesülettel kötött éves tevékenységre vonatkozó együttműködési megállapodás 

mintájára, az önkormányzat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetét egyedi 

kérelemként kezelje az Egészségügyi és Szociális Bizottság. 

 

Bodorkos Ádám: Kéri, hogy jegyző úr vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy 

2019. évben a támogatást milyen módon tud biztosítani az Önkormányzat a 

Vöröskeresztnek? 

 

dr. Kovács András: Nánási Tamás felvetésére két megoldást lát. Az egyik egy 

együttműködési megállapodás, amiben Biatorbágy és a Szervezet együttműködik. 

Vagy támogatási szerződést köt a Szervezettel az Önkormányzat. 

 

Szanyi József: Megfelel ez a megoldás is. 

 

Bodorkos Ádám: Az év második felében javasolja, hogy kerüljön vissza a bizottság 

elé a támogatás megvalósítására való előterjesztés. Mivel több kérdés, észrevétel, 

javaslat nem érkezett az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra úgy hogy a 

Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat 350.000.- forint támogatást biztosítson  a 

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete  részére a 2018. évi költségvetésének 

Egészséges Biatorbágyért Program keretéből; 

 

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

33/2018. (III.19.) határozata 
 



A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének kérelméről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének 

kérelméről szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja 

az alábbiak szerint:  

„Bizottság javasolja, hogy az Önkormányzat 350.000.- forint támogatást 

biztosítson  a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének  részére a 2018. 

évi költségvetésének Egészséges Biatorbágyért Program keretéből.” 

 

9) A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 

  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. A kérelem abban merülne ki, hogy 

március 1-ről szeptember 1-re módosulna. A kérdése, hogy csak a  dátum módosul 

vagy az a kitétel is belekerül, hogy az első lakó beköltözése is  feltétel lehet.  

Tarjáni István: Körbejárná a kérdést. Jegyző úrtól kérdezi, hogy hány jelentkező kell 

a szolgáltatás biztosításához? 

Bodorkos Ádám: Az első lakos is igénybe venné ezt a szolgáltatást, illetve alanyi 

jogon igénybe vehetné. 

dr. Kovács András: A határozati javaslatban és a szerződésben is úgy van, hogy 

ingyenes használatba adásról szól mindkettő és csak erre a kitételre vonatkozik a 

módosítás. A működési engedélyek megszerzése jóval hosszabb folyamat, amit 

minimális igénybevétel mellett nem érdemes sietetni. A lakások 60%-ban beruházási 

szándékkal lett megvásárolva, 40%-ban fiatalok vásárolták meg. A beruházót meg 

lehet keresni és meg lehet kérdezni, hogy milyen igények mutatkoznak az 

ingatlantulajdonosok részéről a szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan. A 

működtetést legkorábban 2019. szeptemberétől látja reálisnak.   

Bodorkos Ádám: Az igényfelmérés egy jó út lehet, de hogy fogják elérni az összes 

érintettet és mi alapján nyilatkoznának. A lakosok az alapellátást kérni fogják és így 

is emberhiánnyal küzdenek az óvodákban is. 

Szakadáti László: Bölcsődei igénnyel, óvodai felvétellel ezek az emberek az 

önkormányzatnál fognak jelentkezni. Erre fel kell készülni. A helyiségek átadásának 

dátuma most a módosítás kérdése. 

Szanyi József: Arról volt szó, hogy a CSOK miatt sok fiatal fog ideköltözni és sok 

gyerek lesz. A felmérésben nem hisz. A szerződésbe kerüljenek be, hogy a 

csoportszobák legyenek készen, azokat adják át.  



Tóth Attila: Úgy emlékszik, hogy a jogszabály azt írja, hogy 6 fő gyermekre érkezik 

igény azt az Önkormányzatnak meg kell oldania. Az óvoda meg 3 éves kortól 

kötelező.  

Bodorkos Ádám: A korábbi határozati javaslatba beleépítené a szeptember 1-et 

azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben ott erre a szolgáltatásra igény van. Mivel 

hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem érkezett a módosító javaslatát tette fel 

szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

34/2018. (III.19.) határozata 
 

A Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Tópark településrendezési szerződésének módosításáról 

szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja az alábbi 

kiegészítéssel: 

 

1. Az Útnet Építő kft által tervezett teljesítési határidő módosításához hozzájárul, 

és a Biatorbágy Város Önkormányzata valamint az Útnet Építő Kft által 2016. 

július 7. napján kötött településrendezési szerződés 7. pontjában foglalt 

bölcsődei és óvodai csoport szobák ingyenes használatba adásának 2018. 

szeptember 1. napi határidőre vagy a „legelső lakó beköltözésének 

időpontjára, amennyiben ott erre a szolgáltatásra igény van.”  

 

 
Bodorkos Ádám: Az ülést 18 óra 16 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt 
ülésen folytatja.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                             Nánási Tamás 
 elnök                                                         bizottsági tag 



 


