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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2019. szeptember 16. napján a Városháza 112. számú 

helyiségében megtartott munkaterv szerinti üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám - elnök 

 Nánási Tamás - bizottsági tag 

 Szanyi József - bizottsági tag 

 Dr. Joó Márk Szabolcs – bizottsági tag - 2. napirendi ponttól  

 Tarjáni István - polgármester 

 Varga László - alpolgármester 

 dr. Kovács András - jegyző 

 Lengyel Anita - jegyzőkönyvvezető 

 Pomaházi Krisztina - Igazgatási Osztályvezető 

 Baumann Levente - Bauman Dentál és Marketing Kft ügyvezetője- 2. 

napirendi pontnál  

 Dr. Csaba János - egészségügyi koordinátor 

 Dr. Egervári Ágnes – Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 

ügyvezetője 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszönt mindenkit az Egészségügyi és Szociális 
bizottság ülésén. Megállapítja, hogy 3 fővel a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérte Nánási Tamást, aki elfogadja azt. A kiküldött meghívóval 
ellentétben javasolja napirendre tűzni Dr. Szabó Kriszta helyiséghasználati 
kérelméről szóló előterjesztést és mivel több javaslat, hozzászólás, kérdés nem 
érkezett a módosított napirendet tette fel szavazásra.  
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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) Dr. Szabó Kriszta helyiséghasználati kérelméről  

2) Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2019. I. féléves munkájáról 

3) Dr. Pesti Zsuzsanna fogorvos kérelméről 

4) ESZB beszámolója a 2019. évről 

5) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 

való 2020. évi csatlakozásról 

6) Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított támogató szolgálat 2019. évi 

munkájáról 

7) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról 

8) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

9) Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. II. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

10) Gyermekszületési támogatás megállapítása iránti kérelem ügyében benyújtott 

fellebbezés elbírálásáról - ZÁRT 

 
 

1) Dr.  Szabó Kriszta helyiséghasználati kérelméről  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy Dr. Szabó Kriszta 

jelenleg a 3-as számú fogorvosi alapellátás feladatát végzi és az önkormányzati 

tulajdonban lévő, Mester utca 2. szám alatti Egészségház emeleti rendelőjét és 

annak eszközeit kívánja heti 4 órában magánrendelés céljára használni. Mivel a 

hatályos feladat-ellátási szerződés 14.d) pontja rendelkezik a magánrendelés bérleti 

díjáról, ezért javasolta elfogadni az eredeti határozati javaslatot a Bizottság részéről. 

Mivel hozzászólás, kérdés, javaslat nem érkezett a vitát lezárta és szavazásra tette 

fel az eredeti határozati javaslatot.  

 

 

 

Szavazás: 
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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 

75/2019. (IX. 16.) határozata 

Dr. Szabó Kriszta fogorvos magánrendeléssel kapcsolatos kérelmének elbírálásáról 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Dr. Szabó Krisztina fogorvos magánrendeléssel kapcsolatos 

kérelmének elbírálásáról szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását 
javasolja a képviselő-testület felé.  

 

17:04 Dr. Joó Márk megérkezett a bizottsági ülésre, a bizottság 4 fővel folytatta a 

munkáját.  

 

2) Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2019. I. féléves munkájáról 

 
 
Bodorkos Ádám: Köszöntötte Dr. Joó Márk új bizottsági tagot az ülésen és 
Baumann Leventét a fogorvosi ügyeletet ellátó Kft. ügyvezetőjét, akinek átadta a 
szót, hogy ismertesse az ügyelet 2019. első félévi munkáját.  
 
Baumann Levente: Elmondta, hogy az első félévben az ügyeletet felkereső betegek 
száma az előző statisztikai adatokhoz képest 25,49%-val nőtt, így összesen 220 főt 
láttak el. Ezen kívül pár szóban ismertette a saját fejlesztésű egészségügyi 
szoftverhasználat lényegét és a bizottság tagjai között kiosztott egy erre vonatkozó 
ismertető anyagot, hogy amennyiben bárkinek felkeltette az érdeklődését személyes 
találkozón részletesen is ismerteti a szoftverhasználatát.  
  
 
Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel nem érkezett a 
fogorvosi ügyelet 2019. év első félévéről szóló határozati javaslatot tette fel 
szavazásra.  

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-testület 
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 Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

76/2019. (IX.16.) határozata 

Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2019. I. féléves munkájáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2019. I. féléves munkájáról szóló 

beszámolót.  

 
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 fogorvosi ügyelet 2019. évi I. féléves munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.  
 
 A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 
3) Dr. Pesti Zsuzsanna fogorvos kérelméről 

 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztés. Elmondta, hogy a kérelmező doktornő nem 

válaszolt a Hivatal írásos megkeresésére és a bizottság ülésén sem jelent meg és nem 

tehetik fel számára a felmerülő kérdéseket. Jegyző úrtól kérdezte, hogy a jelenlegi 

alapellátáson a kérelem miatt kell-e változtatni?  

 

dr. Kovács András: Természetesen nem.  

 

Bodorkos Ádám: Javasolja, hogy a kérelem az előterjesztés szerint kerüljön elutasításra és 

amennyiben az új képviselő-testület változást kíván az alapellátásban, azt tegye meg majd a 

jövőben. Mivel hozzászólás, javaslat, kérdés nem érkezett szavazásra tette fel az eredeti 

határozati javaslatot.  

 

Szavazás: 

 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
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Egészségügyi és Szociális Bizottságának  
77/2019. (IX. 16.) határozata 

 
 

Dr. Pesti Zsuzsanna fogorvos kérelméről 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága megtárgyalta Dr. Pesti Zsuzsanna fogorvos kérelméről előterjesztést.  

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 átruházott hatáskörben elutasítja Dr. Pesti Zsuzsanna fogorvos kérelmét.   
 

 

 
4) ESZB beszámolója a 2019. évről 

 

Bodorkos Ádám: Ismertette a beszámolót és mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat nem 

érkezett, szavazásra tette fel a bizottsági beszámolót.  

 

Szavazás: 

 
A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

78/2019.( IX.16. ) határozata 
 

 
ESZB beszámolója a 2019. évről 

 
 

Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évről szóló 

beszámolóját és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé.   
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5) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi csatlakozásról 

 

Bodorkos Ádám: Ismertette a beszámolót, elmondta, hogy ez a minden évben bizottság elé 

kerülő szokásos előterjesztés és mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat nem érkezett, 

szavazásra tette fel a bizottsági beszámolót. 

 

Szavazás: 

 

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

szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 

 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

79/2019. (IX. 16.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

2020. évi csatlakozásról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való 2020. évi csatlakozásról szóló előterjesztést és az eredeti 

határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 

 

 

6) Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított támogató szolgálat 

2019. évi munkájáról 

 

Bodorkos Ádám: Dr. Egervári Ágnest köszöntötte a bizottság ülésén és átadta neki a szól a 

beszámoló ismertetésére.  

 

Dr. Egervári Ágnes: Írásos beszámoló minden adatot tartalmaz. Ha kérdés van, szívesen 

válaszol. 
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Bodorkos Ádám: Mivel kérdés, észrevétel, javaslat nem érkezett, az eredeti határozati 

javaslatot tette fel szavazásra.  

 

Szavazás: 

 

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

szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő – testületének  
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

 
80/2019. (IX.16.) határozata 

 

Beszámoló a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított támogató szolgálat 

2019. évi munkájáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott 
hatáskörben megtárgyalta a Boldog Gizella Alapítvány által biztosított támogató szolgálat 
2019. évi munkájáról 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 Boldog Gizella Alapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
 A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

 

7) A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról 

 

Dr. Egervári Ágnes: Elmondta, hogy szeptembertől az Alapítvány eddigi feladata ketté vált. 

A gyermekek szállítását az Érdi Tankerülettel kötendő megállapodás alapján szállítják és az 

idősek nappali ellátását, mint kötelező önkormányzati feladatot, úgy tudja ellátni, hogy az 

ellátást igénylőket a lakóhelyük és az Intézmény között szállítják. A feladat-ellátási 

szerződésben szerepel, hogy évente Együttműködési Megállapodást köt erre a 

szolgáltatásra az Önkormányzat a Boldog Gizella Alapítvánnyal. 
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Bodorkos Ádám: Támogatta a határozati javaslat elfogadását, mivel az Alapítvány az 

Önkormányzat kötelező feladatát látja el. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat nem 

érkezett az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

 

Szavazás: 

 

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

szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 

 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

81/2019. (IX. 16.) határozata 

 
A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési Megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő Együttműködési 

Megállapodásról szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja a 

képviselő-testület felé. 

 
8) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 

Bodorkos Ádám: Dr. Egervári Ágnesnek és Dr. Csaba Jánosnak megköszönte, hogy 

hosszú idő után, végre érkezett írásos tájékoztató az egészségügyi helyzetről és átadta a 

szót Dr. Egervári Ágnesnek.  

 

Dr. Egervári Ágnes: Az írásos beszámolót kiegészítette azzal, hogy szombaton csőtörés 

miatt beázott az Egészségház egy része, a hétfői napon a betegek fogadása és a 

rendelések szüneteltek. Délután 13 órára helyreállították az áramellátást, kedden már ki tud 

nyitni a ház. Mindenkit invitál a szeptember 18-ai rendezvényükre. 
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9) Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. II. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

 

Bodorkos Ádám: Ismertette a beszámolót és mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel nem 

érkezett a beszámolót tette fel szavazásra.  

 

Szavazás: 

 

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

szavazáskor az alábbi határozatot hozza: 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

82/2019. (IX. 16.) határozata 

Beszámoló a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. II. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2019. II. 
negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének a 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelettel 
módosított, az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
7/2009. (10.30.) Ör. számú rendeletének 3. § (3) bekezdése, valamint Biatorbágy 
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) 
Ör. számú rendeletének 27. §, valamint 47. §-ában foglaltak alapján Biatorbágy 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága a 
beszámolót jóváhagyja. 
 

 

 
Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 17óra 28perckor bezárta és zárt ülésen folytatta 
munkáját a  bizottság.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Nánási Tamás 
                          elnök                                                                    bizottsági tag 


