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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2019. május 28. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott rendes 

üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám - elnök 

 Nánási Tamás - bizottsági tag 

 Szanyi József- bizottsági tag 

 Tarjáni István-polgármester 

 Varga László - alpolgármester 

 dr. Kovács András - jegyző 

 Lengyel Anita - jegyzőkönyvvezető 

 Tóth Attila – Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője - 9. 

napirendi pontnál 

 Pomaházi Krisztina- Igazgatási Osztályvezető 

 Czuczor Orsolya- Pénzügyi Osztályvezető- 1. napirendi pontnál 

 Mayer Richárdné- Memória Café- 2. napirendi pontnál 

 Tőkésné F. Eszter – Memória Café – 2. napirendi pontnál 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszönt mindenkit az Egészségügyi és Szociális bizottság  
ülésén. Megállapítja, hogy három fővel a bizottság határozatképes. Molnár Tibor előre jelezte 
távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Szanyi Józsefet, aki elfogadja azt. A 
kiküldött meghívótól eltérően az alábbi javaslat elfogadását tette fel szavazásra: kerüljön 
levételre a kiküldött meghívóban szereplő 2. napirend és a Memória Café beszámolója 
kerüljön a 2. napirendként tárgyalásra. Ezt követően a kiküldött meghívó szerint folytatná 
munkáját a bizottság. Mivel több javaslat, hozzászólás nem érkezett a módosított napirendet 
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: 
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Napirend 
 
1) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

2) Beszámoló a Memória Cafe 2018 évi működéséről, az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról és a 2019 évi terveiről 

3) Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

4) Tájékoztató Biatorbágy egészségügyi helyzetéről 

5) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának 

biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról 

6) A Baumann Dental és Marketing Kft székhelyváltozás bejelentéséről 

7) Gólyafészek Bölcsőde külön kérelme a 2019/2020-as tanévre 

8) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási 

kérelméről 

9) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat külön kérelméről  

10) Dr. Tálas-Tamássy Tamás nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem képviselő 

tag választása az Egészségügyi és Szociális Bizottságba valamint a Biatorbágy Város 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági 

tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági tag választása - ZÁRT 

11) Az orvostechnológiai eszközök fejlesztése az Egészségházban tárgyban kiírt 

közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT 

12) "Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról - ZÁRT 

13) " Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról - ZÁRT 

14) "Geréby Imre” Köztisztviselői Díj adományozásáról- ZÁRT 

 

1) Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
Bodorkos Ádám: Megjegyezte, hogy a felhalmozási táblában van olyan dolog, amit nem 
sikerült jól ütemezniük. Javasolta, hogy ha valamire előirányoznak pénzt, tegyenek arról, 
hogy azok meg is valósuljanak. Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel nem érkezett az 
alábbi módosításokkal tette fel szavazásra a határozati javaslatot.  

Szavazás: 

 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 

 Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

57/2019. (V. 28.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat 
elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 
 

2) Beszámoló a Memória Cafe 2018 évi működéséről, az önkormányzati 

támogatás felhasználásáról és a 2019 évi terveiről 

 

Mayer Richárdné: Önkéntesként dolgozik a Memória Cafeban. Elmondta, hogy tavaly 

márciusban kezdte meg működését a Memoria Cafe. A céljuk a civil szerveződéssel az, 

hogy felhívják a biatorbágyi lakosok figyelmét arra, hogy milyen helyzetben vannak a 

demenciával élők, illetve mit jelent ezzel a betegséggel együtt élni. Havonta tartanak 

összejöveteleket a Juhász Ferenc Művelődési Központban. Ezeknek az összejöveteleknek 

mindig van egy konkrét témája, a beszámolóban ezek nevesítve is lettek. Az 

összejöveteleken mindig részt vesznek a Boldog Gizella Alapítvány önkéntesei is a meghívót 

előadó mellett. Azt tapasztalták, hogy kezdetben 3-4 fő érdeklődő volt, de mostanra ez 10-15 

főre is emelkedik témától függően. Most az a tapasztalatuk, hogy nem a segítő közösség 

miatt járnak az emberek az alkalmakra, hanem az előadások kötik le őket. A terveikben 

szerepel, hogy a megelőzéssel, életmódváltással foglalkozzanak. Továbbá foglalkozzanak 

azzal, hogy milyen memória védő családi programok léteznek, a senior örömtánc 

bemutatását tervezik, szeretnék Dr. Konta Ildikót meghívni, hogy beszéljen arról, hogy 

valósíthat meg egy nyaralást a család, ha ilyen problémával küzd. Idén is szeretnének 

aktívan részt venni az Alzheimer-világhónap (World Alzheimer's Month) elnevezésű 

projektben.  Ahogy tavaly is, úgy idén is szeretnék megvalósítani a memória sétát. Ezen túl 

Koltai Róberttel kötött szerződés alapján láthatnak a nézők egy előadást, amiben egy 

demenciával élő ember hétköznapjait mutatja be. A beszámolóban bemutatták a költségeket, 

a 2019. évi működési költség a Memória Café részéről 864.000.- , az előadás költsége 

300.000.- +Áfa, így összesen 1.210.000.- lenne és ehhez kérnek 600.000.- támogatást az 

Önkormányzat részéről.   

Bodorkos Ádám: Az előterjesztésben szerepel, hogy az igényelt összeget az Egészséges 
Biatorbágyért Program keretösszegéből biztosítaná az Önkormányzat, amit támogat. 
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Szanyi József: Kik az önkéntesek?  

Tőkésné F. Eszter: A Gizella Otthon dolgozói munkaidőn kívül segítik a rendezvényt. 

 Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel nem érkezett, az eredeti 
határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

 
Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, egyhangú szavazás mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

58/2019. (V. 28.) határozata 
 

 
Beszámoló a Memória Cafe 2018 évi működéséről, az önkormányzati támogatás 

felhasználásáról és a 2019 évi terveiről 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Memória Cafe 2018 évi 

működéséről szóló beszámolót és az önkormányzati támogatás felhasználásáról és a 2019 

évi terveiről szóló eredeti határozati javaslatot.  

 

 

3) Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést.  Mivel hozzászólás, javaslat, észrevétel 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: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

59/2019.( V.28. ) határozata 
 

 
Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadja 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelést.  

 

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 Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó 

értékelést jóváhagyja.   

 

4) Tájékoztató Biatorbágy egészségügyi helyzetéről 

 

Bodorkos Ádám: Látható az előterjesztés mellékletében Egervári doktornő beszámolója.  
 
Dr. Csaba János: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosításával 
kapcsolatban Dr. Juhász Zsuzsanna vállalta a Tóparki lakópark lakosainak ellátását, a 
fogorvosok szeretnék 3 egyenlő részre felosztva ellátni a lakosokat, míg a felnőtt 
háziorvosok között nincs egyetértés a témában. A háziorvosi nyilatkozatuk szerint 
mindenkinek nagyobb a körzete, ha még bevállalnak ellátottakat, degresszióba kerülhetnek. 
ez az egyik teljesen érthető pénzügyi oka. Ezen túl probléma a Tóparkba való kijutás is. Van 
egy 24 órás ügyelet is. Van egy olyan rendelet, amely szerint ha rendelési időben hívják őket 
15 perc alatt ki kell érjenek, de a családorvosok nem mennek ki. javasolja, hogy kerüljön 
kiírásra egy pályázat, amire ha nincs jelentkező, helyettesítéssel fél-egy évig el lehet látni a 
körzetet, amire rá lehet venni az orvosokat. javasolja, hogy az Önkormányzat egyeztessen 
Dr. Katona Ildikó Járási Tisztifőorvos Asszonnyal.   
 
Tarjáni István: Ennél mélyebbre nem érdemes menni ebben az ügyben, következő 
hónapban napirend lesz a téma és ott születhet majd döntés.  
 
dr. Kovács András: Már több, mint egy hónapja dolgoznak ezen az előterjesztésen. 
Mindenkit megkerestek, hellyel-közzel meg is érkeztek a vélemények, de azzal, hogy az 
előterjesztés kiküldésre került, személyesen jöttek be az orvosok és tették szóvá, hogy a 
javasolt formában nem tudják ellátni a feladatot. 2017-ben kötöttek az Út-Net Kft-vel egy 
településrendezési szerződést, amelyben szerepel az orvosi körzet rendelőhelyiségeinek a 
kialakítása, biztosítása. Gyakorlatilag a hely biztosítása a Tópark részéről vállalt, az 
Önkormányzat részéről biztosított. 50 évre ingyenes használatba adják ezeket a 
helyiségeket a tulajdonosok.  
 
Nánási Tamás: Az Egészségháznál tervezett átalakítással mi várható? 
 
Szanyi József: Tudomása szerint a Tóparkban bölcsődei és óvodai csoportszobák is 
lesznek. Ez most hogy áll?  
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Tarjáni István: A Tópark megkereste az Önkormányzatot, hogy elindítaná a műszaki 
átadás-átvételi eljárást a bölcsődei és óvodai helyiségek tekintetében, de arra nem 
emlékszik, hogy ebben az orvosi rendelő benne van-e. Időpont egyeztetés zajlik jelenleg. 
Tamás kérdésére a válasz, hogy a Családsegítővel történt egy egyeztetés, úgy fog tudni 
működni az új röntgen berendezés, hogy a Családsegítő jelenlegi területéből két helyiség 
átadásra kell, kerüljön bizonyos szakrendelések számára. A szándék, hogy a lehető 
legkisebb zavarással történjen az átrendezés. Az ügyeleti részen kerül kialakításra 
ideiglenesen a családsegítők számára két helyiség és egy adományraktár is. Ezen túl a 
védőnők részére is jutna még helyiség az ügyelet területéből.  
 
Bodorkos Ádám: Parkolók tekintetében van-e elképzelés? Ezen túl kérdése, hogy a 
Családsegítő részére van-e megoldás az új telephelyet illetően?  
 
Tarjáni István: Volt egy terv-egyeztetés, a tervezési program korrigálva lett, amiből az 
engedélyes terv elkészíthető. A parkolással kapcsolatban elmondta, hogy ez egy általános 
települési probléma. Ez nem csak az Egészségház problémája.  
 
Bodorkos Ádám: Lezárta a vitát.  
  
 

6) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet 

ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról 

 

dr. Kovács András: Gyakorlatilag az orvosi ügyelet működésével kapcsolatos feladatok 
rendezésére van lehetőség ebben a megállapodásban. Ez egy korábbi szerződés felülírása, 
egyrészt Páty belépésével, másrészt azzal, hogy továbbra sem társulási formában folytatnák 
a jövőben a települések az együttműködést. Mind a 3 település elfogadta már az 
együttműködési megállapodást. Az Együttműködési megállapodás június 1. napjával lép 
hatályba, amikor az új szolgáltatási szerződés.   

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a vitát lezárta 
szavazásra tette fel az eredeti határozati javaslatot.  

Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

60/2019. (V. 28.) határozata 

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet ellátásának 

biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága  megtárgyalta az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi orvosi ügyelet 

ellátásának biztosításáról szóló Együttműködési Megállapodásról szóló előterjesztést és az 

eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 

 
 

7) A Baumann Dentál és Marketing Kft székhelyváltozás bejelentéséről 

 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Ez egy technikai jellegű módosítás. Mivel 
hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a vitát lezárta és az Együttműködési 
megállapodásról szóló 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 

 
61/2019. (V.28.) határozata 

 

A Baumann Dentál és Marketing Kft székhelyváltozás bejelentéséről 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Baumann Dental és Marketing Kft székhelyváltozás bejelentéséről 

szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-

testület felé.   
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8) Gólyafészek Bölcsőde külön kérelme a 2019/2020-as tanévre 

 

Bodorkos Ádám: Intézményvezető Asszony levele teljes mértékben leírja, hogy miről van 
szó. A módosítást teljes mértékben támogatni tudja.  

Nánási Tamás: A Dr. Vass Miklós Alapítványnak évente 2.400.000.- forint támogatást ad az 
Önkormányzat. Természetesen elsősorban az Alapítványon keresztül ellátott gyermekek 
fejlesztésére. Nem egyértelmű, hogy az Alapítvány a fejlesztések terén milyen feladatot 
vállal, milyen feladatot végez a Bölcsődében és miért kell még pluszban egy ellátott feladat 
ellátása mellé még státuszt is létrehozni. Eddig arról volt szó, hogy az Alapítvány hathatós 
segítségének köszönhetően megfelelő előkészítés zajlik a bölcsődében, aminek 
köszönhetően kiszűrik azokat a gyerekeket, akik további gondozást igényelnek. Megfelelő 
információkkal mennek tovább a gyerekek az óvodába már, ahol fejlesztő pedagógusok sora 
várja már őket. Miért kell a Vass Miklós tevékenysége mellé még egy státuszt létrehozni? Azt 
gondolja, hogy még egy kört megérne az, hogy a bizottság elé kerüljön, hogy pontosan mit 
végez az Alapítvány és mit végezne a szakember, akit szeretne a Bölcsőde felvenni. Mi az a 
feladat, ami elmarad? Ezzel az információval nyugodtabb szívvel tudna dönteni a kérdésben. 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a vitát lezárta azzal, 
hogy az előterjesztés kerüljön vissza a június bizottsági és testületi ülésre azzal a 
kiegészítéssel, hogy legyen pontosan meghatározva, hogy ez az új státusz milyen 
feladatokat látna el a Dr. Vass Miklós Alapítvány feladatai mellett.  

Szavazás: 
 
A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a 
szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
 

 Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

62/2019. (V. 28.) határozata 
 

Gólyafészek Bölcsőde külön kérelme a 2019/2020-as tanévre 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde 2019/2020-as tanévre szóló külön kérelmét 

és kéri, hogy a soron következő Egészségügyi és Szociális Bizottság valamint a Képviselő-

testület ülésére kerüljön vissza az előterjesztés azzal, hogy megfogalmazásra kerül, hogy a 

külön kérelemben kért új fejlesztőpedagógus milyen feladatokat látna el a Gólyafészek 

Bölcsődében. Továbbá kerüljön összehasonlításra, hogy milyen feladatokat lát el a 

Bölcsődében jelenleg a Dr. Vass Miklós Alapítvány és ehhez képest milyen feladatok 

kerülnének az új fél státuszt betöltő fejlesztőpedagógus hatáskörébe.  
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9) A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat 

átcsoportosítási kérelméről 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést.  Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat nem 
volt, a vitát lezárta és a rendelet-módosításról szóló eredeti 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 Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

63/2019. (V. 28.) határozata 
 

A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi költségvetési előirányzat 

átcsoportosítási kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsőde 2019. 

évi költségvetési előirányzat átcsoportosítási kérelméről kérelmét az alábbiak szerint:  

 

„A Képviselő-testület engedélyezi, hogy az intézmény elemi költségvetése a 

kérelemnek megfelelően módosításra kerüljön.” 

 

 

10) A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat külön kérelméről  

 

Tóth Attila: Idén 20 éves lett az Intézmény, amit szeretnének megünnepelni, kapcsolódva a 

szociális Munka Napjához. egy nagyobb kibővített esemény lenne, amivel kapcsolatban már 

egyeztetések történtek a Juhász Ferenc művelődési Ház vezetőjével. ezen túl szeretnének a 

4-5. és a 7. osztályosok számára csoportos tanulási módszertan bevezetéséről folyik 

egyeztetés az iskolák vezetőivel.  Nyilván a beszámolójukban majd szerepel, hogy a 

program mennyire sikeres, és annak tükrében vagy elvetik vagy tovább folytatják a jövőben. 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt, a vitát lezárta és a 
rendelet-módosításról szóló eredeti 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: 
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Biatorbágy Város Képviselő-testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának  

64/2019. (V. 28.) határozata 
 

A Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat külön kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Biatorbágyi Családsegítő és 

Gyermekjóléti szolgálat külön kérelméről az alábbiak szerint:  

 

„A Képviselő-testület a külön kérelemben foglalt infrastrukturális fejlesztés fedezetére 

1.100.000.- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret évközbeni többletfeladatok 

keretösszeg terhére.” 

 
 
 
Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 17óra 38 perckor bezárta és zárt ülésen folytatta munkáját a  
bizottság.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Szanyi József 
                          elnök                                                                    bizottsági tag 

 


