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 Iktatószám: SZ-33/10/2019.  Ügyintéző: Lengyel Anita 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2019. június 17. 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  

 Pomaházi Krisztina- Igazgatási Osztályvezető 

 László Béláné- Igazgatási osztály  

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 meghívót tette fel 
szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 3 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (3 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
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Napirend 
 

1.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2.) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi 
közreműködői szerződés módosításáról 

3.) A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019. (III. 28.) 
határozat javításáról  

4.) Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről 
5.) A helyi lakásépítés és - vásárlás támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról - 

ZÁRT 

1.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Bodorkos Ádám: Múlt hónapban már szerette volna tárgyalni a bizottság, de még 
hiányzott egy-két egyeztetés. Az látható, hogy a Tópark lakosainak alapellátására 
javaslatként szerepel, hogy az I. számú gyerekorvos, az I-II. vegyes fogorvosi körzet 
és a 3. számú védőnői körzet látná el a feladatot. Stierbach doktor vállalná a felnőtt 
háziorvosi feladatok ellátását, de most lett kiosztva Dr. Vajer Péter nyilatkozata is, 
mely szerint Dr. Szélvári Ágnes is vállalja a feladatot. Kéri, hogy jegyző úr 
tájékoztassa a bizottságot.  
 
dr. Kovács András: Stierbach doktor levele mindenki számára olvasható, 
véleménye szerint nem az olvasható abban, hogy vállalja, hanem hogy az 
állampolgári jogosságok alapján csatlakozik. Ha hozzácsatolunk valamit, akkor 
vállalja, de ez nem egyértelmű igen. A mai napon Vajer Péter doktor úr küldött 
nyilatkozatban benne van, hogy a Biatros Kft. vállalja a Tópark lakóinak felnőtt 
háziorvosi feladatainak ellátását. Az előterjesztésben benne van, hogy ez idáig kb. 
20 fő jelentkezett be a két utcába. Amennyiben a Tópark Lakópark eléri az új körzet 
létesítéséhez szükséges 1200 főt, úgy a településrendezési szerződésben foglaltak 
alapján a tulajdonos vállalja, hogy egy 300m2 nagyságú területet biztosít használatra 
az Önkormányzatnak gyerekorvos, felnőtt háziorvos és védőnői szolgálat 
biztosítására. Javasolja, hogy a bizottság és a képviselő-testület ennek megfelelően 
hozza meg döntését. 
 
 
Bodorkos Ádám: Támogatni tudja Jegyző úr javaslatát. 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: 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testület 
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 Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

70/2019. (VI.17.) határozata 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága megtárgyalta Az egészségügyi alapellátások körzeteinek 

megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület felé 
az alábbiak szerint: 
 

1) a Tópark lakóparkban lévő Kőris utca és Sasbérc út lakóinak egészségügyi 

alapellátását az alábbi körzetekben biztosítja:  

 

I. számú gyermekorvosi körzet  

 V. számú felnőtt háziorvosi körzet 

I.  és II. számú vegyes fogorvosi körzet (I. körzet: Kőris utca, II. körzet Sasbérc 

út)  

 

3. számú védőnői körzet  

  

2) az 1) pontnak megfelelően módosítja az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) számú rendelet 1-4 számú mellékleteit. 
  

3) felkéri a polgármestert, hogy a módosításokat követően az érintett orvosokkal 
kötött,  jelenleg hatályban lévő feladat-ellátási szerződéseket a változásoknak 
megfelelően módosítsa. 
 

 
4) felkéri a polgármestert a módosított feladat-ellátási szerződések aláírására. 

 
 

2) Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az 
Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról 

 

Bodorkos Ádám: Nem olyan régen megtörtént az átcsoportosítás az óraszámok 
tekintetében, ennek következő lépése, hogy az önkormányzat és az Egészségügyi 
Kft között hatályban lévő közreműködői szerződést a javaslatnak megfelelően 
módosítani szükséges. Mivel több hozzászólás, javaslat, észrevétel nem érkezett, az 
eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

 
Szavazás: 
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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  

71/2019. (VI. 17.) határozata 
 

Az Egészségház működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi 
közreműködői szerződés módosításáról 

 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Egészségház 

működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés 
módosításáról szóló eredeti határozati javaslatot a képviselő-testület felé.  
 

3) A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019. (III. 28.) 
határozat javításáról  

 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. ittgy technikai döntésről van szó, mert 
a Csillagfészek Alapítvány már szerepelt a rendszerben, ezért Fészekcsillag néven 
kerülne bejegyzésre Bíróság előtt. 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: 
 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

72/2019.( VI.17. ) határozata 
 

 
A Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019. (III. 28.) 

határozat javításáról 
 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 
Csillagfészek Alapítvány bejegyzési kérelméről hozott 56/2019. (III. 28.) határozat javításáról 
szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-
testület felé.   
.   
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4) Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről 
 

 Bodorkos Ádám: 11 oldalas összevetés. Amennyiben jól emlékszik a szerződésnek 
a határideje május 10. volt. Nem érti, hogy miért nem a cég által kiadott összesítő áll 
a bizottság előtt. Személy szerint volt lehetősége kitölteni a kérdőívet, melyben olyan 
kérdések is voltak, melyeket most nem olvastak az összefoglal anyagban Személy 
szerint azt töltötte ki és több olyan kérdés nincs benne, ami abban benne volt. 
Szeretné kérni, hogy pótanyagként kerüljön kiküldésre az az anyag, amit a cég 
összeállított a felmérést követően. 

Tarjáni István: Tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a Pénzügyi és Stratégiai 
Bizottság ülésén személyesen fognak beszámolni ennek a felmérésnek az 
eredményéről. Továbbítja feléjük a kérést és nyilván erre is fognak reagálni. 

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

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

  
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

73/2019. (VI. 17.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának lakossági értékeléséről 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületének Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága  megtárgyalta az Biatorbágy Város Önkormányzata munkájának 
lakossági értékeléséről  szóló előterjesztést és az eredeti határozati javaslat 
elfogadását javasolja a képviselő-testület felé. 
 

 
 
Bodorkos Ádám: A nyílt ülést 17óra 23perckor bezárta és zárt ülésen folytatta 
munkáját a  bizottság.  
                                                                                                                    

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                         Nánási Tamás 
                          elnök                                                                    bizottsági tag 



6 
 

 

 


