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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. június 18. napján a Városháza 112. számú helyiségében 

megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám- elnök 

 Nánási Tamás- bizottsági tag 

 Dr. Tálas- Tamássy Tamás- bizottsági tag 

 Szanyi József- bizottsági tag 

 Varga László- alpolgármester 

 Szakadáti László- alpolgármester 

 dr. Kovács András – jegyző 

 Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

 László Béláné - igazgatási ügyintéző 

 Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető, 

 Tóth Attila – Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője -1. napirendi 

pontoknál 

 

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

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

elfogadja. A kiküldött meghívóban szereplő napirendeket illetően javasolja, hogy a 3. 

napirend kerüljön elsőként tárgyalásra, majd ezt követően a tárgyalás a kiküldött 

meghívóban szereplő sorrendben történjen. A módosított napirendi javaslatot 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) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos feladatokról 

2) Tájékoztató a mammográfiás szűrővizsgálatról 

3) Iskolaorvosi pályázat elbírálásáról 

4) Tájékoztató a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás „döntés az Országos 

Korányi Pulmonológiai Intézettel történő együttműködésről” a „Budakörnyéki 

Egészség Program” megvalósításáról 

5) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

6) Helyi lakásépítés és vásárlás támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról (zárt) 

 
 

17:05 Szanyi József megérkezett, a bizottság 4 fővel folytatja ülését.  
 
 

1) A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos 

feladatokról  

Tóth Attila: 5 évente új helyi esélyegyenlőségi program készítését írja elő a 

jogszabály, amiben 5 célcsoport elemzése a feladat és a következtetéseket az 

intézkedési tervbe kell belefoglalni. Mivel az önkormányzat feladata a szociális 

koncepció elkészítése, ezért jobb lenne, ha az Igazgatási Osztály végezné el a HEP 

felülvizsgálatát.  

Bodorkos Ádám: Az előterjesztés szerint az Igazgatási Osztály vezetője látná el a 

feladatot. Kérdése, hogy kell-e személyesíteni vagy lehet általánosan fogalmazni? A 

határozati javaslat 3. pontjában a költség rész ki van pontozva. Javasolja, hogy az 

előterjesztésben szereplő bruttó 400.000.- forint kerüljön megállapításra a 

költségvetés általános tartaléka terhére.   

Nánási Tamás: Maximálisan elégedett volt Tóth Attila tárgyban megtett eddigi 

munkájával. Kíváncsi, hogy miért nem folytatja a munkát?  

Tóth Attila: Ez egy nagyobb volumenű feladat, aminek az intézményi feladatai 

mellett nem tud eleget tenni. Nagyobb biztonságban látja, ha ezt a feladatot az 

Önkormányzat folytatja.  

Nánási Tamás: Szeretné megköszönni Tóth Attilának az eddigi munkáját.  

 



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

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy az új 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos költségeket (dologi és személyi 

kiadások) bruttó 400.000.- Ft összegben biztosítsa a Képviselő-testület a 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére.  

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 

58/2018. (VI.18.) határozata 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos feladatokról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta " a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos 

feladatokról” szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja 

azzal, hogy az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésével kapcsolatos költségeket 

(dologi és személyi kiadások) bruttó 400.000.- Ft összegben biztosítja a 2018. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére.  

 

2)  Tájékoztató a mammográfiás szűrővizsgálatról  

Dr. Csaba János: „Ha félig tele van, akkor rá kell tölteni” mondja a mondás. Ez igaz 

a mammográgiás szűrésre is. A statisztikát személyesen megkapta és a további 

együttműködés kilátásba helyezése mellett megköszönte az idei szűrési munkát a 

Mamma Zrt.-nek. A Bizottságot kéri, hogy támogassák a prevenciós programok 

megvalósításában. Elmondta, hogy 8 szűrésen résztvevő személyről derült ki, hogy 

további vizsgálatok, kezelések szükségesek. A jó hír, hogy a melldaganat jó 

arányban gyógyítható. A férfiak körében szeretne egy urológiai szűrővizsgálatot 

szervezni a jövő évben. 

Varga László: Megköszönte doktor úrnak a szűrővizsgálat megszervezését és 

javasolja, hogy a következő Körképben kerüljön megjelenítésre egy cikk a szűrésen 

tapasztaltakról. 

Dr. Csaba János: Természetesen megírja a kért cikket.  

Bodorkos Ádám: Megköszönte ő is a szűrővizsgálat megszervezését és támogatja 

a jövő évre tervezett szűrések megvalósítását.  



Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A rendelkezésre álló adatokat a köztudatba 

drasztikusan be kell vinni. A megjelent 34% nem rossz, de azon még javítani lehetne 

véleménye szerint.  Agresszív kérdőjelet tenne a mögé, hogy a hivatalosan 

behívottak közül meg nem jelent 66% közül vajon hány esetben derült volna ki, hogy 

a vizsgálat eredménye pozitív?  

Szanyi József: A lakosok kevés tájékoztatást kapnak az Egészségház rendeléseiről 

is.  

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

lezárta a tájékoztatást.  

3) Iskolaorvosi pályázat elbírálásáról  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy az elmúlt időszakban 

annak ellenére, hogy nem került a pályázati kiírásokra pályázat benyújtásra, 

javasolja, hogy továbbra is kerüljön kiírásra a feladatra pályázat.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Egyetért azzal, hogy folyamatosan legyen kiírva a 

pályázat. 

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

szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy 

kerüljön előkészítésre és a képviselő- testület elé az iskolaorvos feladatok ellátására 

szóló pályázati kiírás. 

 

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 

59/2018. (VI.18.) határozata 
 

                         Iskolaorvosi pályázat elbírálásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a " Iskolaorvosi pályázat elbírálásáról” szóló előterjesztést 

és javasolja, hogy az iskola-egészségügyi feladatok ellátására kerüljön ismételten 

kiírásra. Javasolja a pályázati kiírás összeállításának előkészítését a képviselő-

testületi ülésig. 

4) Tájékoztató a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás „döntés az 

Országos Korányi Pulmonológiai Intézettel történő együttműködésről” a 

„Budakörnyéki Egészség Program” megvalósításáról 



Dr. Tálas-Tamássy Tamás:  A Dr. Csaba János egészségügyi koordinátor által már 

többször javasolt  prosztataszűrés megvalósítása ügyében javasolja a mielőbbi 

kapcsolatfelvételt a programot koordináló Dr. Csányi Péter főorvossal, esetleges 

együttműködés érdekében. Rendkívül fontos lenne, hogy Biatorbágy részt vehessen 

az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet által folytatott HUNCHEST 

szűrőprogramban is. A teljes prevenciós program megvalósításával kapcsolatban 

önkormányzati forrásról is említés esik, ezért javasolja, hogy az Egészséges 

Biatorbágyért Program keretösszegéből kerüljön elkülönítésre a megvalósításhoz 

szükséges összeg. 

Bodorkos Ádám: Mivel a forrás összege egyenlőre nem ismert, javasolja, hogy 

akkor tárgyaljanak a forrásról, amikor már konkrét költség ajánlat érkezik az 

Önkormányzat elé. Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, az 

elhangzott lezárta a tájékoztatást.   

5) A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. A pályázat eljárási szabályairól a 
Rendelet jelenleg hatályos szabályozása szerint tárgyévi kérelmek benyújtási 
határidejeként minden év január 1. – április 30. napja közötti időtartamot szabja meg. 
A kérelmeket a Bizottság a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül 
bírálja el. Fenti határidőt a Rendelet úgy határozta meg, hogy a támogatott 
pályázókkal történő szerződéskötést, további ügyintézést (például jelzálogjog 
ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzése) követően legkésőbb nyár végén a 
támogatási összeg kifizetésre kerülhessen, segítve ezzel a pályázati cél mielőbbi 
megvalósulását. A döntéseket követően az elmúlt évek során számos alkalommal 
keletkezett maradványösszeg a Képviselő-testület tárgyévi költségvetésében e célra 
elkülönített keretből. Ugyanakkor az Igazgatási Osztályhoz forduló, támogatás iránt 
érdeklődő ügyfelek szóbeli kérelmei évről-évre azt mutatják, hogy nagy igény van a 
határidő letelte után felmerülő, de tárgyév végéig megvalósuló lakáscélú tervek 
támogatására. A felmerült igények orvosolhatóak lennének, ha a Rendelet szerinti 
határidőt követő, tárgyévi júniusi bizottsági döntéssel egy időben, az esetlegesen 
keletkezett maradványösszeg erejéig a Bizottság dönthetne arról, hogy újra 
megnyitja a pályázati lehetőséget. A javasolt benyújtási határidő – a tárgyévi kifizetés 
és megvalósulás biztosítása érdekében – július 1. – augusztus 31. közötti időszak, az 
elbírálási határidő a Bizottság részére maradna a 60 nap. Mivel több 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 

60/2018. (VI.18.) határozata 
 



A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta " A lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet módosítását elfogadásra 

javasolja.  

Nánási Tamás: Az ülés előtt kiosztásra került támogatási kérelemről szóló értesítés. 

Kérdése, hogy melyik pályázatról van szó? 

dr. Kovács András: A VEKOP-7.2.-17-2017-00002 számú, az Egészségfejlesztési 

Iroda létrehozásáról szóló pályázatot fogadták el és részesült támogatásban. A 

praxisközösségek létrehozásáról szóló VEKOP pályázat eredményéről még nem 

kaptak tájékoztatást.  

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

lezárta a vitát és a nyílt ülést 17 óra 30 perckor bezárta, majd a bizottság ülését zárt 

ülésen folytatta.  

                                                                                                                    

k.m.f. 

 

                  Bodorkos Ádám                                            Nánási Tamás 

 elnök                                                         bizottsági tag 

 

 

 

 

 


