
    V á r o s  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  
  E g é s z s é g ü g y i  és  S z o c i á l i s  B i z o t t s á g  
 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 310-174/244,  
                                                             Fax: 06 23 310-135 • E-mail: hivatal@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  
 Iktatószám: SZ-19/21/2018.  Ügyintéző: Lengyel Anita 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. december 11. napján a Városháza 112. számú 

helyiségében megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám- elnök 

 Nánási Tamás- bizottsági tag 

 Dr. Tálas- Tamássy Tamás- bizottsági tag 

 Szanyi József- bizottsági tag 

 Tarjáni István – polgármester 

 Varga László - alpolgármester 

 dr. Kovács András – jegyző 

 Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

 Lengyel Anita - jegyzőkönyvvezető 

Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 4 fő 

taggal határozatképes, Molnár Tibor hiányzik. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 

Nánási Tamást, aki elfogadta a felkérést. A kiküldött meghívót tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

A bizottság 4 igen, azaz egyhangú szavazat mellett (4 fő bizottsági tag volt 
jelen a szavazáskor) a bizottság az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 

Napirend 
 

1. A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodások 

felülvizsgálatáról 

2. A 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra 

benyújtott pályázatok elbírálásáról (zárt) 

 



1. A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési 

Megállapodások felülvizsgálatáról 

Bodorkos Ádám: Tárgyalták az előző ülésen és azért került vissza, mert a Bizottság 

felkérte a Hivatalt, hogy a megállapodás-tervezet fizetési feltételei kerüljenek 

felülvizsgálatra. Felkérte dr. Kovács András jegyzőt, hogy ismertesse a bizottsággal, 

hogy hogyan zajlottak a településekkel az egyeztetések, milyen megoldási javaslatot 

fogalmaztak meg a fizetési feltételek tekintetében. 

dr. Kovács András: A szerződés minden településsel határozott időre kerülne 

megkötésre. A négy érintett település Pusztazámor, Sóskút, Herceghalom és Páty. 

Az előző szerződéshez és a szerződés-tervezethez képest annyi a változás, hogy a 

településektől érkező támogatás a működési kiadásokhoz való hozzájárulást jelenti. 

A települések önkormányzatai nem a járóbeteg-szakellátást finanszírozzák, hanem a 

szerződés szerint az egészségház működését segítik az általuk meghatározott 

támogatási összeggel. Ez azt jelentené, hogy támogatási összeget fizetnek 

Biatorbágy Város Önkormányzatának és az Egészségügyi Kft ezt a feladatot ellátja. 

A feladatokkal kapcsolatban a települések minden hónapban fognak kapni egy havi 

riportot, ami egy betegforgalmi statisztikát jelöl, ugyanúgy ahogy eddig is. Ezek a 

településekkel egyeztetnek, majd év végén kapnak egy szakmai beszámolót, ami 

alapján a további együttműködés és a támogatás összegéről dönteni tudnak. A 

szerződések 2019. január 1 és december 31 napjáig lesznek hatályosak és minden 

évben meg tudnak újulni. Azt gondolja, hogy a jövőben a döntés szempontjából elég 

lesz a támogatási összegeket bevinni a képviselő-testület elé. A szerződés 

tartalmában jelentősen módosult, az elszámolás kérdésköre teljesen megváltozott. A 

Felügyelőbizottság december 5-én megtárgyalta és a szerződéstervezetet 

elfogadásra javasolja. Pusztazámor már megküldte az elfogadásról szóló 

határozatát, a héten döntés születik a többi településeken is.   

Nánási Tamás: Ez azt jelenti, hogy a testületi ülés idejére annak a két szerződésnek 

az összege is meglesz, ami jelenleg kipontozva szerepel a tervezetben?  

dr. Kovács András: Igen. 

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az összegszerűségre mi lett a végső döntés, hogy lesz 

meghatározva?  



dr. Kovács András: Van egy 10 hónapos betegforgalmi statisztika, ami alapján 

ebben az évben fizettek a települések. Ezt az összeget szorozták fel a 12 hónapra. 

Pusztazámor esetében ez az összeg már ismert, 400.000.- forint lett elfogadva a jövő 

évi működési hozzájárulás összegeként. Páty 13.000.000.- forint összeggel kívánja 

támogatni az Egészségház működését. Herceghalom már előzetesen döntött a 

költségekről és nem szeretné átlépni a havi 500.000.- forintos keretet, így a döntésük 

6 millió forintos támogatási összegről szól. Sóskút határozata hiányzik, de mindegyik 

települési döntés a december 17-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésre az 

előterjesztés mellékleteként benyújtásra kerül. 

dr. Tálas-Tamássy Tamás: Teljesen rendben van a szerződés tartalma. Mivel még 

pár település döntés előtt áll, ezért javaslatként elmondta, hogy az elszámolás 

tekintetében szóba jöhet a havi általány vagy a fejkvóta is. 

Bodorkos Ádám: Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, ezért az 

eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

Szavazás:  

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

szavazáskor) az alábbi határozatot hozza: 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottságának 

85/2018. (XII.11.) határozata 

A járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési 

Megállapodások felülvizsgálatáról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a járóbeteg - szakellátás igénybevételéről szóló 

Együttműködési Megállapodások felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az eredeti 

határozati javaslatok elfogadását javasolja képviselő-testület felé.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 

lezárta a vitát és a nyílt ülést 17 óra 07 perckor bezárta és zárt ülésen folytatta 

munkáját.                                                                                                                 

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                      Nánási Tamás 

                      elnök                                                     bizottsági tag 


