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Beszámoló az önkormányzati bizottságok 2017. évi munkájáról 

 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Oktatási és Kulturális Bizottsága, Egészségügyi és 
Szociális Bizottsága, és Településfejlesztési Bizottsága beszámolókat készített a 
2017. évi bizottsági munkáról. 
 
A bizottsági beszámolók összesítések az ülésekről, az azokon hozott előkészítő 
munkáról, és fontosabb témákról. 
 
Kérem, a T. Képviselő-testületet, hogy fogadja el az Oktatási és Kulturális Bizottság, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, és a Településfejlesztési Bizottság beszámolóit 
a 2017-es év bizottsági munkájáról. 
 
 
Biatorbágy, 2018. január 19. 
 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 
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BESZÁMOLÓ 

 
az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. évi működéséről 

 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017-ban összesen 13 nyilvános (ebből 4 
munkaterven kívüli) és 7 zárt ülést tartott, melyeken 98 napirendi pont szerepelt és 
összesen 92 határozat született. 
 
Az Önkormányzat az Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül 2017. évben 
immár 9. alkalommal szervezett lisztérzékenység szűrésen 91 %-os részvételi 
aránnyal 162 fő vett részt a megcélzott korcsoportból. Idén ez a program is 
folytatódik a település óvodásai körében. 
 
Az Egészséges Biatorbágyért Program költségvetési keretéből valósult meg az 
Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület rendezésével az Egészségnap, ami 
a szűrőprogramok, tájékoztató előadások mellett minden korosztálynak tartalmas 
hétvégét biztosított.   
 
Ezen kívül megvalósulhattak különböző óvodás és iskoláskorú gyermekek szűrése is 
és nagy sikerrel működik a Közönség Klub, lisztérzékeny klub, ami ugyancsak az 
egészséges életmód megismerésében és a tapasztalatok elsajátításában segíti 
Biatorbágy lakosságát.  
 
 A 2016/2017-es tanévben hatályos szerződéssel továbbra is működik a településen 
a Támogató Szolgálat, amin keresztül az azt igénybe vevő gyermekek nap, mint nap 
jutnak el az iskolába és onnan haza.  
Támogatásban részesült a program keretéből a Vass Miklós Alapítvány, valamint a 
Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat szerződésének lejártát követően a családok 
átmeneti otthona biztosítása miatt az SOS krízis Alapítvánnyal folytatja a munkát az 
önkormányzat.    
 
Átruházott hatáskörben a bizottság megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról 
szóló 26/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelet szabályai szerint beadott 
pályázatokat. 
 
2017. évben a legnagyobb hangsúlyt az egészségház működése kapta, aminek 
eredményeként az Önkormányzat a 2017. január 20. napján megjelent közlemény 
szerint 168 óra kapacitáshoz jutott, közbeszerzést folytatott le a járóbeteg -  
szakellátás magas szintű biztosítása miatt. 2017. június 1. napjától az Önkormányzat 



100% tulajdonú nonprofit Egészségügyi Ellátó Kft-jét és a Kft kezébe került az 
üzemeltetés.   
Az Egészségház járóbeteg-szakellátás zavartalan működésének biztosítására 
orvostechnikai eszközbeszerzés keretében felső kategóriás eszközök kerültek 
beszerzésre 2017. év első felében.  
Azon járóbeteg-szakellátások esetében, amire nem kapott kapacitást az 
Önkormányzat ismételt kérelmet nyújtott be a Többletkapacitás-befogadási Bizottság 
elé, aminek döntését várjuk. 
 
Ezentúl az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára, a Képviselő-testület 
döntése alapján a Biatorbágy Város Egészségügyi ellátó Nonprofi Kft pályázatokat 
nyújtott be a biai decentrum fejlesztésére vonatkozóan.  
 
A Mester utca 2. szám alatti egészségház fejlesztésére vonatkozóan is pályázat 
került 2017. éven benyújtásra, azzal a szándékkal, hogy az épület kihasználtságát 
növeljék. 
 
Felülvizsgálatra került a BURSA Hungarica ösztöndíj, mely eredményeként az 
ösztöndíj összegei emelkedtek.  
 
Az elmúlt években nagy gondot jelentett az iskolaorvosi ellátás keretein belül az 
ellátást végző orvosok feladatainak elosztásában az egyensúlyt. Több alkalommal 
került kiírásra pályázat, azzal a céllal, hogy egy fő iskolaorvos végezné az összes 
köznevelési intézmény tekintetében az iskola-egészségügyi feladatokat, de sajnos a 
kiírt pályázatokra pályázat egyetlen alkalommal sem került benyújtásra.   
 
 
 
Biatorbágy, 2018. január 5. 
 
                                                                                                       Bodorkos Ádám 
                                                                                                             elnök 
 
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                          KIMUTATÁS 
                 Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. évi üléseiről 

 
 

 
sorszám nyilvános 

ülések 
időpontja 

Napirendi 
pontok 
száma 

Zárt 
napirendi 
pontok 
száma 

Jelenlét Hiányzás Késés Határozatok 
száma 

1 január 16. 11 1 5 --  10 
2 január 25.* 3 -- 3 Bodorkos 

Ádám, 
Molnár 
Tibor 

 3 

3 február 13. 14 --    14 
4 március 20. 10 -- 5 ---  7 
5 március 

27.* 
4 -- 4 Molnár 

Tibor 
 3 

6 április 18 8 3 4 Szanyi 
József 

Molnár 
Tibor 

10 

7 május 15. 11 5 4 Molnár 
Tibor 

Szanyi 
József 

9 

8 június 19. 7 2 3 Szanyi 
József 

 8 

9 június 26.* 3 -- 3 Nánási 
Tamás, 
Molnár 
Tibor 

 3 

10 augusztus 
9.* 

2  3 Szanyi 
József, 
Molnár 
Tibor 

 2 

11 szeptember 
18. 

10 3 3 Molnár 
Tibor 
,Szanyi 
József 

 9 

12 október 16. 7 1 5 ---  6 
13 november 

20. 
8 1 4 Szanyi 

József 
 8 

        
Összesen:  98 16    92 

 

Megjegyzés: * rendkívüli ülés 

 



Beszámoló 

az Oktatási és Kulturális Bizottság 2017. évi munkájáról 
 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 2017. évben 15 ülést tartott, és 134 határozatot hozott. Részben a 

napirendek maga száma, részben a határidős ügyek miatt összesen hat munkaterven kívüli ülésre került 

sor januárban, márciusban, áprilisban, májusban, októberben és novemberben. 

A Bizottság számára tavaly jelentős feladatot jelentett az, hogy a tankerület által fenntartott és 

működtetett iskolákkal lényegében újra kellett rendezni a kapcsolatot. Két intézmény már 2016 őszén is 

csak külön kérésre nyújtotta be az előző tanévről, illetve a frissen megkezdett tanév tapasztalatairól szóló 

beszámolót. 2017-ben azonban a szeptember 18-i ülésre csak a Benedek Elek Óvoda, valamint a Czuczor 

Gergely Tagiskola nyújtott be írásban beszámolót, annak ellenére, hogy a Bizottság június 19-én külön 

határozatban kérte a legfontosabb információk megosztását a tankerületi iskoláktól. Ez a határozat úgy 

teljesült, hogy a szeptember 18-i ülésen mindegyik intézmény vezetője szóbeli tájékoztatást adott, amit 

később írásban is megerősített. A kapcsolat újrarendezése és megerősítése érdekében a Bizottság a tavalyi 

köznevelési pályázat második fordulójának kiírásakor a pályázati részvétel feltételeként írta elő az írásos 

beszámolók benyújtását. Reméljük, hogy idén ez a kapcsolat már zökkenőmentesen működik majd. 

A köznevelési pályázat kettébontására is tavaly került először sor, elsősorban azért, mert az első kiíráskor 

még kérdéses volt, kell-e nyújtania, nyújtson-e az önkormányzat az iskoláknak eszköz- és könyvtári 

beszerzésekre támogatást. A tankerülettel kapcsolatos kérdésekkel más alkalommal is foglalkoztunk: 

április 11-én foglaltunk állást amellett, hogy a torbágyi iskolaépületben maradjon meg az általános 

tanrendű képzés, május 15-én tárgyaltuk az Érdi Tankerülettel kötendő megállapodás tervezetét, amely az 

immáron állami működtetésű épületekben lévő iskolák közti helyiséghasználatról, a költségek 

megosztásáról szólt. Május 25-én véleményeztük a Biatorbágyi Általános Iskola igazgatói állására 

jelentkezők pályázatait. 

2017 során több fejlesztéssel összefüggő napirendet is tárgyalhattunk. Áprilisban foglalkoztunk a Karikó 

János Könyvtár bővítésével, szeptemberben a Bábosház felújítására, októberben az új óvoda építésével 

kapcsolatos pályázatokat tárgyaltuk. Február 13-án részletesen foglalkoztunk a Sándor-Metternich 

kastélyban zajló – és azóta már átadott – iskolabővítés helyzetével, a határidő módosításával és a 

pótmunkákkal. November 13-án rendkívüli ülésen támogattuk a szakgimnázium létrehozását. Az év – és 

talán a ciklus – legfontosabb döntését, a csatlakozást az új 16 osztályos általános iskola megépítésével 

kapcsolatos kormánydöntésekhez, más bizottság készítette elő, ugyanakkor nálunk kapott először 

megerősítést a javaslat arra, hogy a megváltozott körülményekre tekintettel 2018 első felében készüljön el 

a köznevelési koncepció felülvizsgálata. 

Közművelődési intézményünk szétválása – amelyre 2017. január 1-től került sor – és az intézményvezetők 

kinevezése lehetőséget adott arra, hogy a Bizottság önálló napirendek keretében foglalkozzon a Juhász 

Ferenc Művelődési Központ és a Karikó János Könyvtár következő öt évre vonatkozó munkaterveivel. (Az 



előbbi intézmény esetében erre egy külön összehívott, munkaterven kívüli ülésen, január 23-án került sor.) 

Több esetben döntöttünk a két intézmény alapdokumentumairól. A költségek csökkentése érdekében 

március 20-án került sor a Művelődési Központ 2016 végén egyszer már elfogadott rendezvénytervének 

módosítására. A 2018. évi tervezetet pedig két alkalommal tárgyaltuk, és több költségcsökkentő javaslattal 

együtt fogadtuk el november 20-án. 

Az Értéktár Bizottság tavaly külön költségvetési kerettel kezdhette meg a munkát. Január 16-án 

módosítottuk a tagok névsorát. A település költségvetésének elfogadása után pedig meghatároztuk azokat 

a programokat, amelyekre az önkormányzat külön fedezetet biztosított a Bizottság számára. Ennek 

felhasználását, az Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót október 16-án fogadtuk el. 

Külön érdemes még megemlíteni, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság az intézmények karbantartási-

felújítási feladataival kapcsolatos napirend kapcsán javaslatot tett arra, hogy az évek óta húzódó, 

némelykor a teljes karbantartási keretet is meghaladó költségigénnyel bíró munkák végrehajtására külön 

beruházási keretet hozzon létre a Képviselő-testület. Említendő még, hogy november 20-án foglalkoztunk a 

Biatorbágyi Diákokért Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos kérdésekkel, április 19-én pedig két 

olyan üggyel, amelyeknek eddig – legalábbis bizottsági szinten – még nem volt folytatása: Chemez Árpád 

hagyatékának elhelyezésével, valamint a turisztikai koncepció elkészítésével. 

Külön köszönöm a városvezetés, a Polgármesteri Hivatal, valamint Pénzesné Szép Anna referens 

nagymértékű segítségét és az intézményvezetőknek az aktív részvételt és munkát a Bizottságunk 2017. évi 

ülésein. 

 

Biatorbágy, 2018. január 11-én 

 

 

Nánási Tamás s.k. 

Oktatási és Kulturális Bizottság 

elnöke 



Településfejlesztési Bizottság 2017. évi statisztikái: 
 
2017. január-december közötti időszakban 9 rendes (ezen belül 9 nyílt, 8 zárt) 5 rendkívüli (ezen belül 5 nyílt) tartott, ezeken 
összesen 173 napirendi pontot tárgyalt és összesen 176 esetben hozott határozatot a bizottság. 
 

 
 
 
Ülések Időpontja  napirendi pontok száma Zárt napirendi pontok 

száma 
Határozatok száma Távollét 

01.17. munkaterv szerinti  19 0 1-15 Tálas-Tamássy Richárd 
02.14. munkaterv szerinti 21 0 16-34 Tálas-Tamássy Richárd 
02.23. munkaterven kívüli 2 0   
03.21. munkaterv szerinti 21 0 35-52 ---- 

04.18. munkaterv szerinti 13 2 53-61 Tálas-Tamássy Richárd, 
Cserei Zsolt 

05.16. munkaterv szerinti 19 4 62-85 Balázs-Hegedűs Zoltán 
05.23. munkaterven kívüli 7 1 86-92 Cserei Zsolt, Balázs 

Hegedűs Zoltán 
06.20. munkaterv szerinti 17 2 93-111 Cserei Zsolt, Balázs 

Hegedűs Zoltán 
08.09. munkaterven kívüli 7 0 112-118 Balázs Hegedűs Zoltán 
09.19. munkaterv szerinti 20 1 119-143 Tálas-Tamássy Richárd 
10.17. munkaterv szerinti 10 1 144-155 ---- 
10.25. munkaterven kívüli  6 1 156-166 Tálas-Tamássy Richárd, 

Balázs Hegedűs Zoltán 
11.21. munkaterv szerinti 9 2 167-173 Balázs Hegedűs Zoltán 
11.28. munkaterven kívüli 2 0 174-176 Sólyomvári Béla 
összesen  173 14 176  
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