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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. 

február 18. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám- elnök 

 Nánási Tamás- bizottsági tag 

 Dr. Tálas-Tamássy Tamás - bizottsági tag 

 Tarjáni István- polgármester 

 Varga László- alpolgármester 

 dr. Kovács András - aljegyző 

 Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

 Lengyel Anita - jegyzőkönyvvezető 

 Dr. Csaba János - egészségügyi koordinátor 

 Dr. Száray Eszter - gyermekorvos - 1. napirendi pontnál 

 Molnár György – Inter-Ambulance Zrt. vezérigazgató - 2. napirendi pontnál 

 Győri Ferenc - Városgondnokság - 6. napirendi pontnál 

 Regős Zoltánné - Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetője  

 Tóth Attila – Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője  

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntök mindenkit az Egészségügyi és Szociális februári ülésén. Megállapítom, 

hogy három fővel a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Nánási Tamást, aki elfogadja 
azt. A napirendet tette fel szavazásra, azzal a módosítással, hogy a központi orvosi ügyelet kerüljön második 
napirendi pontként tárgyalásra. Mivel a 15-ös napirendhez nem készült előterjesztés, ezért annak levételét 
javasolja.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Ügyrendi kérdése, hogy a 15-ös pont ne kerüljön levételre, mert készült pár 

kérdéssel, amiket mindenképpen szeretne feltenni.  

Bodorkos Ádám: Befogadta Dr. Tálas-Tamássy Tamás kérését és mivel több javaslat nem érkezett, az így 
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: 

 
 
Napirend 
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1) Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról 
2) Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról 
3) Beszámoló az Esély Szociális Társulás 2018. évi működéséről 
4) Beszámoló a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 2018. évi 

felhasználásáról 
5)  Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 
6) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 
7) A fogorvosi társulás 2018. évi beszámolójáról  
8) A fogorvosi társulás 2019. évi költségvetéséről 
9) A 2019.évi városi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 
10) Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2018 évi működéséről 
11) A Magyar Vöröskereszt beszámolójáról 
12) Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi beszámolójáról 
13) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról 
14)  Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. 

rendelet módosításáról 
15) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
16) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról 

 
1 ) Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról 

Dr. Száray Eszter: Ahogy a kérelmében is leírta, nagyon megnövekedett gyereklétszámmal működik a 2-es 

számú gyermekorvosi körzet és próbál alkalmazkodni a gyermekek illetve a szüleik igényeihez, hogy már 8 óra 
előtt vagy 4 óra után is fogadni tudja a gyerekeket. Ez nagyobb terhet ró rá és az asszisztensére is. Ezért azt 
szeretné kérni, hogy kérelméhez igazodva kerüljön kialakításra a 4. gyermekorvosi körzet. Herceghalom a maga 
550 főjével csatolt körzete a 2-es számú biatorbágyi körzetnek. 600 főtől lehet egy külön gyermekorvosi körzetet 
kialakítani, ami nem azt jelenti, hogy eltart egy gyermekorvost, mert az körülbelül 700-800 főtől biztosított. Amíg a 
herceghalmi gyermekek száma nem éri el a 600-700 főt, addig azzal a körzettel együtt egy kis biatorbágyi részt 
hozzárakva 4. gyermekorvosi körzetként lenne ellátva általa. Elmondta, hogy édesanyjával szeretné megoldani 
az új körzet ellátását. Herceghalommal az egyeztetés már megtörtént, pozitívan állnak a dologhoz. Biatorbágyon 
kibővített rendelési idő mellett, Herceghalmon pedig plusz egy nap rendelést kapna a gyermekorvosi ellátás. 

Bodorkos Ádám: Szeretné megköszönni, hogy ekkora létszám mellett is el voltak látva a gyerekek. 

Finanszírozási problémák is vannak, és olvasható a tervezett 4. körzet utcanévsora is. Az előterjesztésben 
olvasható, hogy egy pályázatot kell, hogy kiírjon az önkormányzat erre a feladatra.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Hosszú távú megfontolásból is célszerű lenne ezt a lépést megtenni.  

Dr. Csaba János: Támogatni javasolja a doktornő kérelmét.  

Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és az „A” jelű határozati 
javaslatot teszi 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: 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága  
16/2019. (II. 18.) határozata 

Dr. Száray Eszter kérelmének elbírálásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta Dr. 

Száray Eszter kérelmének elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint javasolja a határozatot 

elfogadni:  
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

- támogatja 4. gyermekorvosi körzet kialakítását 
- támogatja, hogy a 4. gyermekorvosi körzet együttműködési megállapodás alapján lássa el Herceghalom 

község közigazgatási területén a gyermekorvosi alapellátás feladatait, csatolt településként,  

- pályázatot ír ki a 4. gyermekorvosi körzet betöltésére.  

A pályázat a határozat melléklete. 

2) Beszámoló a központi orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról 

Molnár György: Túl vannak ismét egy kemény időszakon. Egy egész éves beszámolót tudott küldeni. 

Emelkedtek a betegszámok, majdnem 10%-val több beteget látnak el az előző évhez képest. A lakosság bizalma 
töretlen az ügyeletet illetően. Nagyon szeretik azt a lehetőséget, hogy Biatorbágyon 24 órában van ellátás. Jó a 
kapcsolatuk a társszervekkel, segítséget kapnak a Mentőszolgálattól. Látják, hogy melyik területeken kell 
változniuk, ezen dolgoznak. Várják, hogy beköltözhessenek az Egészségházba, hisz ott egy európai színvonalat 
tudnak a kollégáknak nyújtani. Változott a főnővér szerepe. Aki eddig vitte az ügyelet mindennapjait, férjhez ment 
és helyette egy fiatalember látja el ezt a feladatot. Ha bármi kérdés van, nagyon szívesen áll rendelkezésre.  

Bodorkos Ádám: A tárgyi eszközöknél, az a GPS, amit Szakadáti László alpolgármester említ, az nincs 
feltüntetve a beszámolóban. Ez továbbra is fennáll? 

Molnár György: Ezt a legutóbbi beszámolóban sikerült tisztázni, hogy már van GPS az autókban, minden 

törvényi előírásnak megfelelve. Bent a központi irányításban található, ami 2018. áprilisban indult. Bármikor, 
kérés alapján adatot tudnak szolgáltatni önkormányzati kérésnek megfelelve. 

Varga László: Két konkrét kérdése lenne, az egyik egy fogadónapi jelzés volt arról, hogy az ügyeletes orvosi 

feladatokat nem orvos végzettségű kollégájuk látja el. Amire semmi válasz nem érkezett. A másik a tetanus 
injekcióval kapcsolatos volt, hogy receptet kaptak, hogy váltsák ki és úgy tudnak injekcióhoz jutni. Ha fel van 
készülve az orvosi ügyelet, akkor itt valami ellentmondást lát.  

Molnár György: Valóban abban az esetben, amikor az orvos kint van lakáshíváson, akkor bent az ambulancián 

egy ápoló várja a betegeket. Aki minden alkalommal elmondja a kompetenciákat, hogy mit tudnak tenni és felteszi 
a kérdést, hogy kívánják-e megvárni az orvost. Amennyiben azt nyilatkozzák, hogy elfogadják az ápoló által 
felajánlottakat, akkor történik a segítségnyújtás. 2018. évben 618 esetben volt lakáshívás, ami azt jelenti, hogy 
ennyi esetben volt az, hogy mentőtiszt vagy ápoló várta a betegeket az ügyeleten. Azt, hogy minden alkalommal 
orvos legyen az ügyeleten, azt megpróbálják a pályázatban megoldani. A tetanus injekcióval kapcsolatban 
elmondta, hogy nem tartozik a minimumfeltételek közé, ez plusz szolgáltatás, viszont ezt nekik folyamatosan 
pótolni kell.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az önkormányzat és a szolgáltató között több pályázati ciklus óta tart az 

együttműködés. Az vitathatatlan, hogy előfordulnak panaszok. Javaslata, hogy dr. Csaba János és Molnár 
György egyeztessenek arról, hogy a panaszok konkrét esetek legyenek. Visszautasítja az általánosításokat, mert 
azok mindenkinek előnytelenek. Törekedni kell arra, hogy ha valaki panasszal kíván élni, azt írásban tegye és 
kivizsgálásra kerül.  

Dr. Száray Eszter: A tetanus oltás nem egy akut oltás, egy bizonyos időkorláton belül be tudják adni. Azért 

szereti visszaküldeni a beteget a háziorvosához, mert ott dokumentálva van. Nem minden sérüléshez kell tetanus 
oltás, ami olyan súlyos, azt beküldik a kórházba. Illetve az oltási rend is felborulhat, ha beadásra kerül. Elmondta, 
hogy náluk is mindig van tetanus oltás. Az ügyelettel kapcsolatban még elmondta, hogy a mentőtisztek nagyon 
korrekten, szakmailag maximálisan el tudják látni a sürgősségi feladatokat.  

dr. Kovács András: Május 31.-vel lejár a most hatályos szerződés és már előkészítés alatt áll a közbeszerzési 

eljárás kiírása. Ezért majd elnök urat megkéri, hogy a testületi ülés hetében egy rendkívüli ülés keretében 
tárgyalja meg ezt az Egészségügyi Bizottság. 2019. március 18-án az orvosi ügyelet új helyszínén a műszaki 
átadás-átvétel meg fog történni és az önkormányzat tervezi, hogy az átadásnak hivatalos formát adva, sajtó 
nyilvánosság mellett történjen meg. A jövő hónapi Egészségházban történő bejárás során már meg is lehet 
tekinteni.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Sebész lévén óva int mindenkit a tetanus oltásokkal kapcsolatban. Javasolja, nem 

így kezelni ezt a kérdést. Sérült a sürgősségin jelentkezik, a sürgősségin javasolják, hogy meghatározott időn 
belül jelentkezzen a háziorvosánál, de ez nem történik meg. Ne adj, Isten a beteg megbetegszik, akkor a 
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sürgősségi orvost nehéz lesz a bajból kihúzni. Az a biztos, ha indokolt esetben megkapta a beteg. De mi az 
indokolt. Minden évben az ÁNTSZ oltási módszertani tájékoztatót ad ki, abban minden le van írva, azt kell szem 
előtt tartani és betartani.  

Varga László: Ennek a kommunikációjára is több figyelmet kell fordítani, hogy az erre érzékenyebb betegek is 
megértsék, hogy mit kell egy-egy sérülésnél tennie.  

Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és a 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 

17/2018. (II.18.) határozata 

 

Beszámoló  
 

a központi orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 
a központi orvosi ügyelet 2018. 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 központi orvosi ügyelet 2018. évi működéséről 
szóló beszámolóját elfogadja.  
 
 A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

2) Beszámoló az Esély Szociális Társulás 2018. évi működéséről 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A beszámolóban van egy táblázat, amire szeretné felhívni a figyelmet, 42 jelzésből 1 

volt indokolt, 41 jelzés téves volt. Ezt kommentár nélkül említette meg.  

Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és a határozati javaslatot 
tetet 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 

18/2019. (II.18.) határozata 

 
Az Esély Szociális Társulás 2018. évi beszámolójáról 
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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 2018. 
évi szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló napirendet. 
 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

4) Beszámoló a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 2018. évi 

felhasználásáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és a 

határozati javaslatot tetet 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 

19/2019. (II.18.) határozata 

 

a Dr. Vass Miklós Alapítvány számára megállapított támogatás 2018. évi felhasználásáról szóló 
beszámolóról 

 
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 2018. 
évre vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi elszámolását. 
 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

 

5) Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

Bodorkos Ádám: 2019-es évre is folytatódna ez a tevékenység. A 16-os napirendben a bizottság segítséget 

kapott, mert már van egy javaslat a költségvetés-tervezetben. Azzal megegyezően javaslom, hogy a 2019. évben 
a Dr. Vass Miklós Alapítvány 2.400.000.- forint támogatásban részesüljön az Egészséges Biatorbágyért Program 
terhére.  

dr. Kovács András: Az előző támogatási megállapodás két évre lett megkötve és évente lett megítélve a 

támogatás összege. Kérdése, hogy a bizottság fenntartja-e ezt a javaslatát és most is két évre javasolja a 
szerződés megkötését?  

Nánási Tamás: Ha eddig indokolt volt, akkor továbbra is az lehet. 

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem érkezett, ezért a két évre módosított 

határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

20/2019. (II.18.) határozata 

 

a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és szociális Bizottsága  

1. megtárgyalta a Dr. Vass Miklós Alapítvány által fenntartott Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ 
elnevezésű köznevelési intézmény támogatásáról szóló előterjesztést, 

2. a Biatorbágyi Korai Fejlesztő Központ, mint Intézmény működtetésének céljára a Dr. Vass Miklós 
Alapítvánnyal kötendő együttműködési szerződés keretében 2019. és 2020. években 2.400.000.- Ft /év 
támogatás biztosítását javasolja a képviselő-testület felé az Egészség Biatorbágyért Program keret 
terhére. 

 

 

 

6) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról                                                                                 

Bodorkos Ádám: Előző hónapban már tárgyalták a napirendet, de néhány intézménytől hiányzott a visszajelzés 

és az esetleges karbantartási munkákról szóló felmérések. A Városgondnokság elkészítette a táblázatot, amiben 
látható, hogy mely feladatok azok, amelyek az „el kell végezni” kategóriába tartoznak. Ez a kategória 
110.000.000.- forintot igényelne, ehelyett a költségvetésben 30.000.000.- Ft lett tervezve a feladat elvégzésére. 
Lényegesen magasabb összegre lenne szükség. Véleménye szerint a napirend vissza kell, hogy kerüljön, miután 
a képviselő-testület megállapította a költségkeretet.  

Nánási Tamás: Oktatási Bizottság úgy ítélte meg, hogy ahhoz, hogy a felsorolt tételeknek a legindokoltabb részei 

az idén elkészüljenek egy 80.000.000.- forintos összeg beállítására lenne szükség. Azt követően, hogy ez az 
összeg beállításra, illetve elfogadásra kerül, úgy a bizottság kért egy újabb verziót arra vonatkozóan, hogy mi az, 
ami belefér a képviselő-testület által elfogadott keretösszegbe. Ezt a javaslatot javasolja itt is.  

Bodorkos Ádám: Az anyagból hiányolja alpolgármester úr javaslatát, mely szerint mi az, ami kötelezően 

elvégzésre kell, kerüljön. Ezt még kéri külön megjelölni az anyagban és kéri, hogy így kerüljön vissza  március 
hónapban a bizottság elé a napirend. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért Nánási 
Tamás javaslatát tette fel szavazásra, miszerint a képviselő-testület 80.000.000.- forintot állítson be a 
karbantartási munkákra.  

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 

21/2019. (I.18.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról szóló előterjesztést és az alábbiak 
szerint javasolja elfogadásra: 
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A képviselő-testület jóváhagyja a bemutatott 2019 évi. nyári karbantartási programot, a munkák elvégzésére a 
80.000.000,- Ft költségkeretet biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a meghatározott keretösszeg figyelembevételével az 
egyes munkákra árajánlatokat kérjen, és azok alapján a 2019. évi nyári karbantartási program végrehajtására a 
szerződéseket megkösse. 

 

7) A fogorvosi társulás 2018. évi beszámolójáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. 2018. évben 90 fővel többen keresték fel az ügyeletet.  

Nánási Tamás: Azt gondolja, hogy a beszámolót most az előterjesztés helyettesítette, mert azok a diagramok. 

Ezek nem nevezhetők beszámolónak. Kérdése, hogy lehet-e az kérni, hogy a jövőben egészítsék ki a felmerülő 
problémákkal, panaszokkal.  

Bodorkos Ádám: Nem érti, hogy lehet ez még tovább részletezni jobban.  

Nánási Tamás: Visszavonta kérését.  

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 

22/2019. (II.18.) határozata 

Beszámoló a fogorvosi ügyelet 2018. évi működéséről 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 
a fogorvosi ügyelet 2018. 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 fogorvosi ügyelet 2018. évi működéséről szóló 
beszámolóját elfogadja.  

 
A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

8) A fogorvosi társulás 2019. évi költségvetéséről 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 

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 

23/2019. (II.18.) határozata 
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Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását biztosító Társulás 2019. 

évi költségvetésének elfogadásáról 

 

Ezen határozat állapítja meg a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti ellátását 

Biztosító Társulás 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, a költségvetési 

gazdálkodására vonatkozó egyes szabályait. 

1. A Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 

(továbbiakba Társulás) 

2019. évi bevételi és kiadási főösszegét    3.060.000 Ft-ban 

ezen belül: 

 - a működési költségvetési bevételek összegét  3.010.000 Ft-ban 

 - a felhalmozási költségvetési bevételek összegét                0 Ft-ban 

 - finanszírozási bevételek összegét                    50.000 Ft-ban 

 - működési költségvetési kiadások összegét  3.060.000 Ft-ban 

 - a felhalmozási költségvetési kiadások összegét                           0 Ft-ban 

állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint. 

2. A Társulás működéséhez a fenntartó önkormányzatok a 4. sz. melléklet szerint járulnak hozzá. 

3. A Társulás költségvetése többéves kihatással járó feladatra nem tartalmaz előirányzatot. 

4. A Társulás költségvetése nem tartalmaz uniós támogatással megvalósuló projektet, nem rendelkezik 

hitelállománnyal, nincs adósságot keletkeztető ügylete és kezességvállalásból származó finanszírozási 

célú pénzügyi művelete. 

5. A Társulás költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásaink főösszegét előirányzat-csoportok, 

kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza. 

6. A Társulás csak önként vállalt feladatot lát el. 

7. A Társulás 2019. évi engedélyezett nyitó és záró létszámkerete 0 fő, a Társulás adminisztratív és 

pénzügyi-számviteli feladatait Biatorbágy Város Önkormányzat – mint gesztor település – Polgármesteri 

Hivatalának erre kijelölt köztisztviselői látják el. 

8. A határozat mellékletét az alábbiak képezik: 

a. Összevont költségvetési mérleg    1. sz. melléklet 

b. 2019.évi kiadási előirányzat felhasználási ütemterv 2. sz. melléklet 

c. 2019.évi bevételi előirányzat felhasználási ütemterv 3. sz. melléklet 

d. 2019.évi működési hozzájárulás önkormányzatonként 4. sz. melléklet 

e. Közvetett támogatások     5. sz. melléklet 

9. A Társulás által nyújtott szolgáltatás a településeken állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára 

térítésmentesek. 

10. A gesztor Önkormányzat a Társulás tagjai részére a szolgáltatás költségét előre, féléves időtartamra 

számlázza ki. 

11. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat módosítása. A társulás 

költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi 

költségvetés jóváhagyására jogosult személy – a társulás tanács elnöke jogosult. 

12. Év közben a Társulási Tanács a társulási tanács elnökének előterjesztése alapján saját hatáskörben 

végrehajtott előirányzat változásáról félévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő hó február 28-ig – 

december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési határozatának módosításáról. 

13. A társulási Tanács az előre nem tervezett, tényleges realizálódott bevételi források feletti rendelkezési 

jogot megtartja magának. 

14. Ezen határozat a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. költségvetési év során kell 

alkalmazni. 

9) A 2019. évi városi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

Bodorkos Ádám: A januári bizottsági ülésen Dr. Egervári Ágnes jelezte, hogy idei évben a Vöröskereszttel 

egyeztetve, szeptember 28-án megint érkezhet a szűrőkamion a városba. Az Egészségnap keretein belül 
valósulna meg a szűrés, ahol a 2018. évben is 50 egészségügyi dolgozó segített. Mindehhez 600.000.- forint 
összeget kérnek reprezentációs kiadások fedezésére.  
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Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A múlt évben és most is egy ingyenes szűrőkamion érkezik a városba, annyi a 
különbség idén, hogy ez jelenleg beleilleszthető az EFI profiljába, ami gyakorlatilag a két évre kapott 89 millió 

forintot, ami miatt a finanszírozási kérdések alapján másképpen néz ki a jelenlegi helyzet. 300 fő jelent meg a 
szűrésen és visszaosztva a kapott 600.000.- ot, akkor 2000.- jut egy emberre. Maradtak benne kérdőjelek. 

Bodorkos Ádám: Nem érti a kérdőjelet.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Kiveszi a kérdőjelet, sokkalja.  

Bodorkos Ádám: A 300 főből 50 fő nem biatorbágyi lakos is részt vett a szűrésen. Lehetne ez egy kicsit több is, 
de így is látszik, hogy híre ment.  

Tarjáni István: Ennyi volt egy napra a kapacitása a szűrőprogramnak.  

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

Szavazás: 
 

A bizottság 2 igen, 1 tartózkodás  mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor az alábbi határozatot 
hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

24/2019. (II.18.) határozata 

A 2019.évi városi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi Egészségnappal összefüggő 
kérdésekről szóló előterjesztést.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy  

 
1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. szervezése alatt 2019. szeptember 28. napján, 

Biatorbágyon ingyenes szűrővizsgálat megrendezésére kerüljön sor a „Megelőzés éve 2018-2019” 

programon belül.   
2. A szűrővizsgálat a városi Egészségnap keretén belül valósuljon meg.  
3. Az Egészségnappal összefüggő programok megszervezésével és lebonyolításával a Biatorbágy Város 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-t bízza meg.  
4. A Program megvalósításához szükséges reprezentációs célokra 600.000.- forint összeget az 

Egészséges Biatorbágyért Program keretéből fedezi.  
5. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Pénzeszköz -átadási Megállapodás 

aláírására. 
 

 

6) Beszámoló a Gólyafészek Bölcsőde 2018 évi működéséről 

 

Regős Zoltánné: 84 férőhelyes a bölcsőde, mégsem tudták ezt a létszámot teljesíteni. Az életkor függvénye az, 

hogy hány gyerek tud bekerülni a bölcsődébe. Két csoport alakult, az egyik a két éves korcsoport alattiak, a másik 
csoportba pedig olyan létszám került be, ahol jövés-menés volt bizonyos élethelyzetek miatt. Ez kb. 10 főt érintett, 
de akik a várakozó listára kerültek és fellebbeztek, mind bekerültek a bölcsődébe. A családok hozzáállása egyre 
pozitívabb a bölcsődével szemben. Másfélszeres a jelentkezettek száma, mint akiket fel tudnak venni. 
Többségében másfél éves gyerekek jelentkeznek, a szülők munkába való visszaállása miatt. Akik nem tudnak 
bekerülni az intézménybe, azoknak javasolják, hogy keressék a településen lévő magán bölcsődéket.  

Bodorkos Ádám: Talán az a kormányzati döntés, amivel növelni kívánják a befogadható létszámokat, megoldást 

fog jelenteni Biatorbágy számára is. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért az eredeti 
határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

25/2019. (II.18.) határozata 

a Gólyafészek Bölcsőde 2018. évi működéséről 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 
a Gólyafészek Bölcsőde 2018. 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 2018. évi működéséről 
szóló beszámolót elfogadja.  

 

11) A Magyar Vöröskereszt beszámolójáról 

Bodorkos Ádám: Elmondta, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei szervezete 2018. évben 350.000.- 

forintos támogatást kapott és ennek a felhasználásának elszámolásáról szól a beszámoló. Kérdése jegyző úrhoz, 
hogy a múlt évben nem volt maradványa a szervezetnek? A beszámoló alapján most körülbelül 100.000.- forint, 
amit akkor az idei évben felhasználhat?  

dr. Kovács András: A jelenlegi költségvetés tervezetben ez a maradvány semmilyen módon nincs 

visszatervezve. Gyakorlatilag erről a bizottságnak tényszerűen döntést kell hoznia. A támogatási szerződésben 
biztos, hogy van arra kitétel, hogy amennyiben nem kerül a teljes összeg felhasználásra, azt vissza kell fizesse. 
Az a kérdés, hogy a Bizottság szeretné, hogy felszólításra kerüljön a Szervezet, hogy fizesse vissza a fel nem 
használt összeget vagy a támogatási szerződés szerint, követeljük vissza? 

Bodorkos Ádám: Szeretné kérni, hogy hívják fel a figyelmét a szervezetnek, hogy a szerződésben rögzített 

kötelezettségeinek tegyen eleget. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 

26/2019. (II.18.) határozata 

 

a Magyar Vöröskereszt beszámolójáról 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 
a Magyar Vöröskereszt beszámolójáról 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 Magyar Vöröskereszt beszámolóját elfogadja.  
 

A beszámolót a határozat melléklete tartalmazza. 

12) Az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi beszámolójáról 

Dr. Csaba János: A beszámolókkal kapcsolatban nem érti, hogy miért nem működik a dolog. Láthatóak 

táblázatok, de azok nem összehasonlíthatók. Védi a kollégákat az, hogy a KSH más rendszer alapján dolgozik, 
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de a régi is megtalálható. Így nem tudja összeállítani a statisztikát.  Abban a pillanatban, hogy minden adat a 
rendelkezésre áll akkor az elmúlt 3 évet összehasonlítható statisztikát fog a bizottság elé hozni.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A 290/2014.(11.25.) Kt határozatot hatályon kívül helyező 121/2018.(V.31.) számú 

határozatból felolvasta, hogy „az alapellátásban dolgozó orvosok a helyi betegirányítási protokoll és a statisztikai 
adatszolgáltatás egységesítése érdekében írásos értékeléssel, észrevételekkel, javaslatokkal kiegészítve küldik 
meg az éves beszámolójukat az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára minden év február 15. napjáig. A 
szakbizottság az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) kötelező 
adatszolgáltatásáról szóló éves beszámolót március hónapban tűzi napirendjére.” Tehát nem vagyunk elkésve. 
„Az egészségügyi koordinátor szervezése mellett az alapellátást végző háziorvosok számára évi 2-3 
munkaértekezlet kerül megtartásra 2019. év január 1. napját követően előre egyeztetett időben, helyszínen a 
tárgyalni kívánt tárgykörök meghatározása mellett. Az adatszolgáltatás és feldolgozás során az érvényben lévő 
adatvédelmi szabályzatot maradéktalanul be kell tartani. Az adatszolgáltatás számon kérhetősége érdekében az 
egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésekbe ennek kötelezettségét bele 
kell foglalni.” Elkészítette Dr. Csaba János a morbiditási statisztikát, doktor úr pedig a forgalmi adatokat elemezte 
ki. Most is átnézte, de gyakorlatilag ugyanazt kapták, amit a múlt évben. Megfogalmazásra került, hogy emeljenek 
ki olyan betegségcsoportokat, amiknek Biatorbágyon prioritása legyen. Legyen 8-10, de azokból messzemenő 
következtetéseket lehessen levonni. De a munkaértekezleten egyeztetni lehetne, hogy milyen tünetek alapján, mit 
nevezünk, milyen betegségnek. A kiválasztott 8-10 betegség legyen külön kezelve.  
 
Dr. Csaba János: Egyetért. És emellett a fegyelem, ami nagyon hiányzik. Megígérte, hogy egy prosztata szűrést 

szervez idén. Úgy képzeli el, hogy a klinikáról fiatal tanársegédeket hívna ki, de egy rendelő kellene egy hétre és 
ennek anyagi vonzata is van. Milyen formában vállalkozhat erre. EFI vagy az önkormányzat?  
 
Tarjáni István: Javasolja, hogy az EFI irodával vegyék fel a kapcsolatot és nyilatkozzanak. Ha ez nem megy az 

EFI-n keresztül, akkor újra beszéljenek róla. 
 
Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az írásbeli beszámolókban tavalyhoz képest egy olyan elmozdulást talált, hogy a 

körzetek létszámában szignifikánsnak mondható lakosságszám eltolódással is találkozott. Érdekelné egy írásbeli 
beszámolóban, hogy valóban így volt-e ez, mire vezetik vissza, stb. Mert az önkormányzat szempontjából nem 
mindegy, hogy miért. Az írásbeli beszámolóban sok mindent fel lehet vetni. Örökzöld probléma, hogy a rendelési 
időben nem találja a háziorvosát és helyette idegen orvos rendel. Ezt az önkormányzatnak tudnia kellene. Nem 
az a probléma, hogy más orvos rendel, hanem az, hogy erről nem tud az önkormányzat. 

Bodorkos Ádám: Javaslatát fenntartja, aki ennek megfelelően támogatja a napirendről való levételt, az szavaz 

igennel.  

Szavazás: 
 

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor) elfogadta 
az ügyrendi javaslatot, mely szerint az alapellátásban dolgozó orvosok 2018. évi beszámolója levételre 
kerül és március hónapban visszakerül a bizottság elé.  

 

13) Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról 

Bodorkos Ádám: Elmondta, hogy a beszámoló nagyon részletes anyag, megköszönte a Polgármesteri Hivatal 

egész éves munkáját. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 

27/2019. (II.18.) határozata 

Beszámoló a polgármesteri hivatal 2018. évi munkájáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 

Biatorbágy Polgármesteri Hivatala 2018. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és annak elfogadását 

javasolja. 

 

A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

14)  Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz.  
 
Bodorkos Ádám: Múlt hónapban már tárgyalta a rendelet-módosítást a képviselő-testület és az ülésen felmerült 

egy kérés, hogy a család és a hozzátartozó mennyire lehet jó módosítás ebben a rendeletben.  
 
Pomaházi Krisztina: A kérdés az valójában 3 részből állt. Egyrészt a család és háztartás fogalma, másrészt a 

hozzátartozó és közeli hozzátartozó fogalmat volt szükséges tisztázni, harmadikként pedig példákat kért a 
képviselő úr. A fogalmak tekintetében teljes a káosz. A jogalkotó nem igazán ügyelt rá, hogy ugyanaz az 
elnevezésű fogalom tartalmilag is megegyezzen más-más jogszabályban. A fogalmak tisztázását követően 
beláttuk, hogy a hozzátartozó és a közeli hozzátartozó fogalmának a rendeletben történő megváltoztatása a 
támogatottak körének szűkítését jelentené. Ezzel a januári javaslatukat visszavonju,03k és a példák jól mutatják, 
hogy megvalósulna a cél, ha a fogalmak tisztázásra kerülnek.  

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 

28/2019. (II.18.) határozata 

 
Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet 

módosításáról 

 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 
az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet elfogadását javasolja.  

 

 
15) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Kérdéssel készült. Az egyik az EFI irodával kapcsolatos. A legutóbbi Felügyelő-

bizottsági ülésen az üzleti terv tárgyalásánál a gazdasági vezetőtől megkérdezte, hogy mi az EFI iroda státusza? 
A válasz az volt, hogy az EFI a rendelő intézetnek egy szervezeti egysége. Végignézve a pályázati kiírást, nem 
teljesen biztos ebben. A prosztata szűréssel kapcsolatban merült fel az EFI iroda szerepe, úgy gondolja, hogy 
teljes mértékben beleillik a profiljukba. Nem érzi tisztázottnak az EFI státuszát, ami nem lényegtelen, mert van 
benne kérdés ezt illetően. Tisztázandó, hogy az alá-fölé rendeltségi viszonyok hol vannak, mert az EFI-nek 
kőkemény kötelezettségei vannak egy bizonyos nehezen megfogható szerv felé. Ennek nem ártana utána nézni 
pontosan. A másik: lakossági információ szerint egy páciens december 28-ára elő volt jegyezve a 
rendelőintézetbe és a rendelőintézetet zárva találta egy olyan tájékoztató felirattal, hogy karácsonytól január 2-ig 
a rendelőintézet nem működik. Ezzel kapcsolatban, ha valóban így van, akkor kérdése, hogy a Tisztiorvosi 
Hivatal ehhez hozzájárult-e, lévén, hogy 3 hivatalos munkanapot is érintett. Ha csak egy órát is változtatott 
orvosként a rendelési idején, azt be kellett jelenteni. Kérdése, hogy a húsvéti ünnepek alatt is terveznek-e tavaszi 
szünetet. 

Bodorkos Ádám: A következő bizottsági ülésre kéri, hogy a válaszokat kapja meg a bizottság.  

 

16) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról 
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Bodorkos Ádám: Látható egy olyan javaslat Polgármester úrtól, ami bázis és a következő évben ez sokszor 

változhat. Kérése, hogy az exel-tábla szerkeszthető formátumban a képviselő-testület tagjai részére kerüljön 
megküldésre. Polgármester úr várja a javaslatokat az ülésig és így könnyebben lehetne azzal dolgozni. 
Jégcsarnokkal kapcsolatban kérdése, hogy van-e információ 15-e után. Az óvoda építés finanszírozásánál nem 
merült fel a hitel lehetősége? Egyértelmű az önkormányzat számára, hogy a teljes összeget önérőből 
finanszírozzák? Aljegyző úr tájékoztatása szerint folynak tárgyalások a hitelfelvétel lehetőségének ügyében. 

Tarjáni István: A Jégcsarnokkal kapcsolatban született egy kormányzati döntés, amely módosította a korábbi 

döntést. Eddig minden évben a látvány sportágak összesen 125 milliárd TAO – támogatásban részesültek. Ez 
módosult egy döntéssel 50 milliárdra és aztán visszaemelték 125-re. Ez még nem jelenti azt, hogy a Jégkorong 
Szövetség erre reagált volna. Tehát a mai napig is az a moratórium van életben, ami megszületett. Tehát 
valószínűleg a jégkorong szövetség erre reagálni fog, amennyiben ez a döntés lejut a szövetségekhez, de ez a 
mai napig még nem történt meg. A másik kérdés, az óvoda építés az benne van a költségvetésben. És nullás 
költségvetést terjesztettünk be, tehát magyarul finanszírozni tudjuk. 

Bodorkos Ádám: A Jégcsarnok nullás a költségvetésben. Akkor mi az elképzelése az önkormányzatnak?   

Tarjáni István: Még a moratórium továbbra is érvényben van, tehát a jelenleg folyó építkezéseknek a 
finanszírozását is leállította, tehát ezért a mi költségvetésünkben nem szerepelhet, ezért nulla.   

Bodorkos Ádám: Van a Településfejlesztési Bizottságnak egy olyan előterjesztése, ami a városgondnokság 

telephelyeiről szól, ahol szintén ezek a problémák, és a jégcsarnok is benne van még mindig. Az is egy 
szempont, ami miatt arra szükség van, hogy a jégcsarnokot odaépítjük, és az ott felhalmozódott humuszt vagy 
füvet, amit levágnak, azt nem fogjuk tudni telepíteni. Vagy azok az anyagok nincsenek összhangban.  

dr. Kovács András: A nyári karbantartásnál megemlített plusz 50 millió forintos emelést, amit a bizottság 

javasolt, arra vonatkozóan forrásmegjelölés nem érkezett. Erre szeretne valamilyen javaslatot kapni, hiszen 
Polgármester úr is említette, hogy a nullás költségvetés került kiküldésre. Az Egészséges Biatorbágyért 
Programba már beépített, döntést nem igénylő feladatok szerepelnek a táblában az alábbiak szerint. A prosztata 
szűrővizsgálat 1 millió forinttal lett betervezve, van benne Memória Café 870.000 Ft-tal, lisztérzékenység 
517.000, és az elsősegélynyújtó tanfolyam, ami munkahelyi, ez is 140.000.- Ft-os, valamint az Egészségnap, 
amelyet gyakorlatilag elfogadott a bizottság. És már a Vass Miklós Alapítvánnyal is számoltak, ahogy ezt Elnök úr 
említette. Így maradt egy felhasználható szabad keret, 3 millió forint, amely gyakorlatilag üresen áll még, erre 
vonatkozóan is várjuk a javaslatokat a bizottságtól, hiszen ez kimondottan ebbe keretbe tartozó összeg.  

Tóth Attila: Egy technikai jellegű módosítás a Családsegítő különböző szolgáltatásait illetően. A családsegítés az 

ingyenes, térítésmentes, ott szerepel egy 1 millió forint bevétel, azt az étkeztetésre, és ami az étkeztetésen van, a 
házi segítségnyújtásra kellene áttenni. Kérdése, hogy az intézmény külön kérelmével kapcsolatosan kell-e még 
tárgyalniuk, vagy lobbizni, vagy ez bekerült? Az intézmény 20 éves az idén, az önkormányzat a működési 
engedélyt 20 évvel ezelőtt kapta meg, illetve szeretnék az iskolában a prevenciós programjainkat növelni azáltal, 
hogy a tanulás módszertant segítjük a gyerekeknek és a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak elmélyíteni a 
beadott anyag alapján.  

dr. Kovács András : A külön kérelmeket az Egészségügyi Bizottság nem tárgyalja, viszont a Pénzügyi Bizottság 

tárgyalni fogja az önkormányzati alkalmazottak bérfejlesztéséről szóló napirendet e hét szerdán. A jelenlegi 
benyújtott költségvetési tervezet 1 forintot nem tudott még ebből kisajtolni erre a célra, erre vonatkozóan az 
intézményvezetőktől bekértük a javaslatokat a bérfejlesztésre vonatkozóan, meg is érkeztek, az előterjesztés 
tartalmaz megoldási javaslatot és egy keretösszeget javasol meghatározni. A pénzügyi osztályvezető asszonnyal 
kiszámoltatta, hogy az egy éves szinten milyen költségvonzatot eredményezne önkormányzati szinten, tehát 
lényegében az önkormányzat intézményei, fenntartásába tartozó intézmények illetményénél egy 20 százalékos 
emelésnél ez 190 millió forintos többletköltséget jelent a személyi bér oldalon. Azt gondolom, hogy ennek a 
kigazdálkodása egy nagyon nehéz és összetett feladat lesz a költségvetésből, s itt kérem az intézményvezetők 
segítéségét is, hogy a külön kérelmeik terhére is ezt a munkát segítsék a képviselő-testületnek és a bizottságnak, 
hogy ennek megtaláljuk a fedezetét a költségvetésben.  

Bodorkos Ádám: Pont egy példa arra, hogy meg kellett volna vizsgálni azt, hogy hitelből is lehet óvodát építeni, 
és akkor talán van több mozgástér.  

dr. Kovács András: A hitelfelvétel kormánydöntéshez kötött, és egy elég bonyolult rendszer. Most jelen 

pillanatban még az önkormányzat nincsen elkésve, de azt gondolják, hogy hitelfelvétel nélkül is megoldható az 
óvoda építése. Most ugyan a teljes összeg be van tervezve, nagyon valószínű, hogy az év végén a teljes kifizetés 
nem fog megvalósulni. Ezért abban lehet gondolkodni, hogy két évre lesz megbontva a betervezett költség. Ha 
így elfogadja most a képviselő-testület, akkor a közbeszerzés lefolytatása után, véleménye szerint nyáron lesz 
maximum kivitelezési szerződés a kezükben. Ezzel az indokkal kizártnak tartja, hogy idén befejeződne az 
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építkezés. Tehát ennek a költségnek egy része át tudna tolódni a 2020-as évre, így is lehet kalkulálni. A 
hitelfelvételt ebből a szempontból nem javasoljuk a hivatal részéről. De még időben vannak, hogy ha a testület 
mégis úgy dönt, hogy szeretne hitelből fejleszteni, akkor a lehetősége meg van rá. Erre vonatkozóan viszont 
konkrét javaslatot vár. 

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

Szavazás: 
 

A bizottság 2 igen, 1 tartózkodás  mellett (3 fő bizottsági tag volt jelen a szavazáskor az alábbi határozatot 
hozza: 

 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

29/2019. (II.18.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 

szóló Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásáról 

előterjesztést és a rendelet elfogadását javasolja.   
 

 

 
Bodorkos Ádám: Az ülést 18 óra 26 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen folytatja.  

                                                                                                                    
k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                                      Nánási Tamás 
                          elnök                                                                                 bizottsági tag 

 

 

 

 


