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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága 2019. január 21. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott 

üléséről.  

Jelen vannak:  

 Bodorkos Ádám- elnök 

 Nánási Tamás- bizottsági tag 

 Molnár Tibor-bizottsági tag 

 Szanyi József – bizottsági tag 

 Tarjáni István- polgármester 

 Varga László- alpolgármester 

 dr. Szabó Ferenc - aljegyző 

 Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

 Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető 

 Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 

Kft  

 Regős Zoltánné- Gólyafészek Bölcsőde intézményvezetője – 1-2 napirendi pontoknál  

 Tóth Attila – Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntök mindenkit az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
2019. évi első rendes ülésén. Akivel esetleg még nem találkoztam, boldog új évet kívánok. 
Megállapítom, hogy három fővel a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkérem Nánási Tamást. Elsőként a napirendet teszem fel szavazásra, azzal a 
módosítással, hogy első napirendi pontként a bizottság a kiküldött meghívó 12. számmal 
jelzett Gólyafészek Bölcsőde 2019. év nyári zárva tartásáról szóló napirendet tárgyalja, majd 
a Gólyafészek Bölcsőde 2019-2020 tanévének nevelési programjáról szóló napirend 
következzen a 2. helyen. Hármas lesz Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi nyári 
karbantartási programjáról napirend. Négyes az ifjúsági támogatási lehetőségekről és utána 
további változtatást nem szeretnék tenni.  

Varga László: Csak jelezni szeretném, hogy az ezt megelőző Oktatási, Kulturális Bizottsági 
ülésen fölmerült, hogy az óvoda nyári zárva tartásáról is kell egy elfogadó javaslat. Majd 
kérem, hogy ezt vegyük föl napirendre, annak részeként, vagy a mellé, annak b./ pontjaként.  
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dr. Szabó Ferenc : Üdvözlöm a bizottság tagjait. Mai nap került kiküldésre a költségvetési 
koncepció, hogyha nem tudta mindenki megnézni, akkor polgármester úr fog majd egy kis 
tájékoztatást adni erről.   

Bodorkos Ádám: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy több észrevétel, javaslat nincs, így az 
így módosított napirendet teszem fel szavazásra, aki ezt elfogadja, az szavaz igennel.  

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) A Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásáról 

a. Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról 

2) A Gólyafészek Bölcsőde 2019/2020 tanévének nevelési programjáról 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

4) Ifjúsági támogatási lehetőségekről 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. IV. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

6) Beszámoló a 2018. évi lisztérzékenység szűréséről 

7) A 2019. évi lisztérzékenység szűréséről 

8) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

9) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

10) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervéről 

11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról 

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

Ör. sz. rendelet módosításáról 

13) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

14) A Baumann Dental és Marketing  Kft feladat-ellátási szerződésének módosításáról 

15) Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáráról 
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1 ) A Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásáról 

Bodorkos Ádám: Nyári zárva tartásáról szól, melynek alpontja lesz a Benedek Elek Óvoda 
nyári zárva tartása is. Szeretettel köszöntöm intézményvezető asszonyt a napirend 
tárgyalásánál. Átadom neki röviden a szót, hogy röviden foglalja össze az előterjesztést.  

Regős Zoltánné: Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait! A nyári zárásunk mindig az 
év tapasztalatai alapján az óvodával egyeztetve történik. Most is az óvodával egyeztetve 
került kialakításra az idei zárva tartás. Tulajdonképpen ugyanaz a koncepció, amit legelső 
alkalommal kitaláltunk az óvodavezető asszonnyal és ami nagyon jól bevált, mivel egy 
bölcsőde van és így a nyáron tulajdonképpen nyolc hétre van elosztva a három csoportnak a 
nyitva és zárva tartása. Ezzel kapcsolatosan a szülőket minden év szeptemberében előre 
tájékoztatom és ezt követően a már elfogadott képviselő-testületi határozat alapján is 
értesítve lesznek a szülők. 

a.) Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról 

Varga László: Az óvodavezető asszony tájékoztatása szerint a Pitypang, a Meserét és a 
Legovár Óvoda június 24-től július 19-ig tart zárva, és a Vadvirág és Csicsergő Óvoda pedig 
az ezt következő hetekben, tehát július 22-től augusztus 16-ig. Az ügyeletet kérő családok 
gyermekeit mindig a nyitva tartó óvodákban összevont csoportokban helyezik el. A zárva 
tartási időben javarészt a karbantartási munkák zajlanak.  

17:05 Molnár Tibor bizottsági tag megérkezett, a bizottság 4 fővel folytatja az ülését. 

Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és 
Varga László alpolgármester óvodai zárva tartásról szóló tájékoztatását befogadva a 
bölcsődei zárva tartással együtt teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.  

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-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

1/2019. (I.21.) határozata 

 

A Gólyafészek Bölcsőde 2019. évi nyári zárva tartásáról 

A Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Gólyafészek Bölcsőde és Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári 

zárva tartásáról szóló előterjesztést, és az alábbi javaslat elfogadását javasolja a képviselő- 

testület felé. 



4 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg a Gólyafészek 
Bölcsőde és a Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári nyitva tartási rendjét: 
 
 

GÓLYAFÉSZEK BÖLCSŐDE NYÁRI ZÁRVATARTÁSI RENDJE 

Pillangó csoport nyitva 
Méhecske csoport zárva 
Katica csoport nyitva 

2019.06.24-
07.14. 

Játszó csoport és időszakos 
gyermekfelügyelet igényelhető 

Katica csoport zárva 
Méhecske csoport nyitva 
Pillangó csoport zárva 

2019.07.29-
08.20. 

Játszó csoport és időszakos 
gyermekfelügyelet igényelhető 

Valamennyi csoport zárva 
2019.07.15-

07.28. 

Játszó csoport és időszakos 
gyermekfelügyelet nem 
igényelhető 

BENEDEK ELEK ÓVODA NYÁRI ZÁRVA TARTÁSÁNAK RENDJE 

Pitypang csoport zárva 
Meserét csoport zárva 
Legó csoport zárva 

2019.06.24-
07.19. 

Óvodát igénylő gyermeket a 
nyitva tartó csoportszobákban 
helyezik el  

Vadvirág csoport zárva  
Csicsergő csoport zárva  2019.07.23-

08.16. 

 

2) A Gólyafészek Bölcsőde 2019/2020 tanévének nevelési programjáról 

Regős Zoltánné: Annyit szeretnék ezen módosítani, hogy 2020-ig azért nem mehetünk 
előre, mivel annyit nem tudunk előre megtervezni, ezt nem teszi lehetővé a jogszabály, csak 
mindig azt a tanévet, amelyben vagyunk, a 2018/2019-es tanévet. Minden év hasonló módon 
történik, hiszen a piciknél a sajátos nevelés 0-tól 3 éves korig nem változik. Azon belül 
természetesen vannak kisebb-nagyobb változások, és most már egy bölcsődei nevelési terv 
is hozzákerült a programhoz. Az anyagban a Pillangó csoportot emeltem ki, de minden 
évben egy újabb és újabb csoportot fogok kiemelni. A nevelési program és a továbbképzési 
terv, az pedig maga az egész bölcsődre vonatkozik, amit minden év szeptemberében 
megkap minden szülő az első szülői értekezleten. Egy utat mutat tulajdonképpen az egész 
tanévre, hogy mikor és hogyan és mi várható. Ennek megfelelően tudja tervezni az évét és 
össze tudja hangolni a gyerekeinek a programjait, segítséget nyújtva a szülőknek. Ezt 
megkapják papír alapon és e-mailben is elküldjük a szülők számára, hiszen vannak olyan 
családok, ahol iskolába is jár gyerek, óvodába is jár gyerek és a bölcsődébe is jár gyermeke, 
így talán könnyebb összehangolni az ő munkatevékenységüket a családon belül is. A 
nevelési terv összefonódik a bölcsőde és az óvodának is a nevelési ütemtervével. Hisz a 
kicsik és a bölcsisek között a nagycsoportnál már van egyfajta átfedés és ez a 
munkamenetünkre is jellemző. Még mindig nem tudjuk, hogy jóvá kell-e hagyatni vagy sem a 
nevelési programot, de 28-án lesz a kormányhivatali ellenőrzés, ami miatt úgy gondoltuk, 
hogy jóváhagyatjuk a 2018/2019-es nevelési programot.  

Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és a 
határozati javaslatot tette fel szavazásra.  
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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-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

2/2019. (I.21.) határozata 

 

A Gólyafészek Bölcsőde 2018/2019 tanévének nevelési programjáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 
Gólyafészek Bölcsőde 2018/2019 évre vonatkozó nevelési, továbbképzési és éves program 
ütemtervéről szóló előterjesztést. 
A Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/B. számú mellékletben foglalt átruházott 
hatáskörében jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde 2018/2019. évi nevelési, továbbképzési és 
éves programját. 
 
A bizottság által jóváhagyott Gólyafészek Bölcsőde 2018/2019 évre vonatkozó nevelési, 
továbbképzési és éves program ütemtervéről jelen határozat mellékletét képezi. 

 

3) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról               

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntöm Győri Ferencet a napirend tárgyalásánál. A 
karbantartási program úgy lett összeállítva, hogy az Intézményvezetők és a 
Városgondnokság által feltárt igényekre épül. Az ülést megelőzően egyeztettem az Oktatási 
Bizottság elnökével, Nánási Tamással és ugyanazon a véleményen voltunk, mégpedig azon, 
hogy nem tartalmaz a program prioritásokat. Javaslom, hogy a program kerüljön vissza a 
februári rendes ülésre a bizottság elé, az előző évekkel megegyező három prioritási 
sorrend meghatározásával és emellett a beruházást érintő témák is külön 
szerepeljenek, mert alapvetően karbantartási feladatokról beszélünk.  

Győri Ferenc: Azért nem lett prioritás összeállítva, mert még nincsen minden igény beleírva. 
Két-három intézményből még nem kaptunk visszajelzést, tehát ez a 400 millió forint, ami a 
végén kijött végösszegnek, az némileg több lesz. A Szabadság út 8. orvosi, illetve inkább a 
fogorvosi rendelő, és az Ifi pont épületét elvileg átépítésre terveztük, de amíg nem készül, 
vagy nem indul el az átépítés, ezt is lakni kell valamilyen szinten, és pillanatnyilag nagyon 
rossz állapotban van, ezért van betervezve viszonylag nagymértékű felújítás. 

Bodorkos Ádám: Fontos az, hogy minden intézményünkre, illetve épületünkre 
vonatkoztathatóan lássuk ezeket a költségeket.  

Varga László: Oktatási Bizottsági ülésen is éltem azzal a javaslattal, és itt is 
megismételném, hogy bár nem könnyíti a feladatot, de a prioritásokon belül legyen egy 
külön jelölése annak, hogy mik azok, amik kötelezően ellátandó feladataink, és 
azokban a prioritások, és a nem kötelezően ellátandó feladataink és azon belül a 
prioritások. Mert azt gondolom, hogy a kötelezően ellátandó feladataink, amennyiben nem 
valami iszonyatos kárelhárítás vagy kármegelőzésről van szó, akkor azok elvileg meg kell, 
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hogy előzzék az egyéb más szempontból ellátandó tevékenységeinket. Ezt a javaslatot 
akkor itt is megteszem.  

Bodorkos Ádám: Köszönöm a kiegészítést, az ötletet teljes mértékben támogatni tudom, be 
is fogadom, úgyhogy nem is fogok róla szavazást kérni. Az ilyen fajta prioritás, azt gondolom, 
hogy még pontosabbá teszi, azt, amit kötelezően el kell látni, költségvetés tervezésnél ez 
egy nagyon fontos dolog. Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt ezért 
az alábbi kiegészítéssel tette fel a határozati javaslatot szavazásra:  

- A februári rendes ülésre kerüljön vissza Biatorbágy Város Önkormányzata 
2019. évi nyári karbantartási programjáról szóló előterjesztés az alábbi 
kiegészítésekkel.  

- A megszokott három prioritási sorrend megjelenítésével,  
- a prioritásokon belül legyen egy külön jelölése annak, hogy mik azok, amik 

kötelezően ellátandó feladataink, és azokban a prioritások, és a nem kötelezően 
ellátandó feladataink és azon belül a prioritások, 

- a bizottságok figyelembevételével vegyék külön a beruházást érintő témákat, 
- a bizottságok figyelembevételével külön szerepeljenek az  alapvető 

karbantartási feladatok. 
 

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-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

3/2019. (I.21.) határozata 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási programjáról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi nyári karbantartási 

programjáról szóló előterjesztést és az alábbi javaslatot tette:  

- A februári rendes ülésre kerüljön vissza Biatorbágy Város Önkormányzata 
2019. évi nyári karbantartási programjáról szóló előterjesztés az alábbi 
kiegészítésekkel.  

- A megszokott három prioritási sorrend megjelenítésével,  
- a prioritásokon belül legyen egy külön jelölése annak, hogy mik azok, amik 

kötelezően ellátandó feladataink, és azokban a prioritások, és a nem kötelezően 
ellátandó feladataink és azon belül a prioritások, 

- a bizottságok figyelembevételével vegyék külön a beruházást érintő témákat, 
- a bizottságok figyelembevételével külön szerepeljenek az alapvető 

karbantartási feladatok. 
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4) Ifjúsági támogatási lehetőségekről 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntöm napirend tárgyalásánál Tóth Tamás ifjúsági 
koordinátort, át is adnám neki röviden a szót, hiszen az anyag összeállításában jelentős 
szerepet vállalt. 

Tóth Tamás: Az előterjesztésnek a lényege az, hogy a bizottságnak el kel dönteni most, 
hogy milyen típusú támogatási formákat támogatnak abban a tekintetben, hogy ezek 
részletes kidolgozásra kerüljenek a közeljövőben. Az oktatási bizottság is tárgyalta ugyanezt 
a napirendi pontot. Ott voltak javaslatok.  

Nánási Tamás: Irányokat próbált adni az Oktatási Bizottság a további munkához. Vannak, 
lehetnek olyan támogatások az előterjesztésben lehetőségként felsoroltak között, amik 
esetében kormányzati támogatás, vagy adókedvezmény is létezhet. Mint például az első 
házasságkötés. Azt kérte a bizottság, hogy úgy jöjjön vissza az előterjesztés, hogy mellé 
legyen téve, hogy a kormány milyen támogatásokat, kedvezményeket ad. Ahol ilyen van, 
nem biztos, hogy fel kell sorakoznia az önkormányzatnak is. Emellett vannak olyan típusú 
javaslatok, amelyek szociális alapon, jövedelemhez kötve javaslunk átgondolni, beépíteni a 
rendeletbe, rendeletekbe. Illetve vannak olyanok, mint például a helyi zenekarok, vagy a 
kutatás, egyetemes kutatás, a sportolók, ahol egyfajta tehetséggondozás körvonalazódik a 
bizottság megérzése szerint. Esetleg létre lehetne hozni egy tehetséggondozó alapot, olyan 
pályázati rendszert, ahová az ötletekkel, elképzelésekkel valamilyen kritériumrendszer 
alapján pályázni lehetne, és az önkormányzat egy-két tehetséges fiatal tehetséges projektje 
mögé beállna a támogatók sorába, mutatva azt, hogy a város a fiatal tehetségeit segíti, 
támogatja.  

Szanyi József: A fiatalok vállalkozását beindító támogatást szeretném, hogyha kidolgozásra 
kerülne. Nagyon sok fiatal belekezdene, és nincs tőkéje. Lehet, hogy a Széchenyi Tervből 
nem tudja beindítani, vagy nem nyer ott semmit, és mi meg tudnánk neki segíteni.  

Tóth Tamás: Ez szerepel is az anyagban. A helyi lakásépítés, felújítás mintájára épülne fel, 
nem támogatás lenne, hanem vissza kéne fizetni, akár kamatmentes kölcsönként az 
önkormányzat számára. Ez még a tehetséggel együtt is működhetne, mint közös pályázat és 
akkor a jó innovatív vállalkozásoknak a beindítását tudná támogatni az önkormányzat. 

Bodorkos Ádám: Támogatom ezeket a pontokat, illetve azokat a javaslatokat, amiket 
Nánási Tamás említett, hogy tovább lehet ezt dolgozni, mindenféleképpen úgyis szükség 
van a pontosításra pont az ilyen szempontok szerint, hogyha ez esetleg egy kamatmentes 
kölcsön egy vállalkozás beindítására.  

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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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

4/2019. (I.21.) határozata 

 

Ifjúsági támogatási lehetőségekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az Ifjúsági támogatási lehetőségekről szóló előterjesztést, és az 

alábbi kiegészítéssel javasolja a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő- 

testület felé. 

- Az előterjesztésben felsorolt támogatási lehetőségek mellé kerüljön kigyűjtésre, hogy 

milyen támogatási rendszert alakított ki a Kormány, milyen támogatások érhetőek el. 

- Szociális alapon, jövedelemhez kötve, önkormányzati rendeletbe való beépíthetőség 

kidolgozása. 

- Egy pályázati rendszer kidolgozása a tehetséggondozásra vonatkozóan. 

 

5) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. IV. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

Bodorkos Ádám: Ilyenkor esedékes napirendi pont. Mindig látható, hogy milyen 
támogatásokat vettek igénybe a lakosok 2018. negyedik negyedévében. Mivel hozzászólás, 
kérdés, észrevétel, javaslat 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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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

5/2019. (I.21.) határozata 

 

Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. IV. negyedévben, 

szociális ügyekben hozott döntésekről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 
Bizottsága megtárgyalta a Polgármester által átruházott hatáskörben, 2018. IV. 
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. 
 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  

 

6) Beszámoló a 2018. évi lisztérzékenység szűréséről 

Bodorkos Ádám: 2018 évben 90 %-os részvétellel voltak jelen a 3 éves gyermekek a 
szűrésen, 13 gyerek esetében a szülők nem kérték a szűrést, és összesen 3 kisgyermeknél 
állapítottak meg IgA hiányt. Mivel hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem érkezett, 
ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

6/2019. (I.21.) határozata 

 

Beszámoló a 2018. évi lisztérzékenység szűréséről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a 2018. évi lisztérzékenység szűréséről szóló beszámolót és 

elfogadásra javasolja azt. 

A beszámoló a határozat mellékletét képezi.  
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7) A 2019. évi lisztérzékenység szűréséről 

Bodorkos Ádám: Látható az előterjesztésben, hogy 2019-ben 3150 Ft bruttó Ft/db árra 
emelte a CÖDIMED Kft. a szűrésnek az egységárát. Ez 275 forinttal magasabb érték, mint 
ami a korábbi években volt. Látható továbbá az előterjesztés mellékletében az a megbízásos 
szerződés, mely maximum 200 főt tartalmaz, ez várhatóan elég lesz a 2019-es évben is. 

2018-ban 164 fő szűrésére volt szükség, illetve az volt a becsült, abból 136 szűrés történt 
meg. Látható az is, hogy a 2019. évi költségvetés tervezésnél 516.600 forintot kell erre 
nagyjából becsülni. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

7/2019. (I.21.) határozata 

 

A 2019. évi lisztérzékenység szűréséről 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a 2019. évi lisztérzékenység szűréséről szóló előterjesztést és a 

határozati javaslat elfogadását javasolja.  

8) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntöm napirendi pontnál Egervári doktornőt, és Csaba 
doktor urat. 

Dr. Egervári Ágnes: Szeretettel köszöntök mindenkit. Minden ellenkező várakozás és 
prognosztizálható késés dacára nemhogy az ezer fős indikátorszámot, hanem az 1200 fős 
indikátorszámot az egészségfejlesztési iroda teljesítette. Ennek annyi az érdekessége, csak 
háttér információként, hogy a pályázat beadása és a megnyert pályázat között a pályázat 
által a mérföldkövekként elvárt indikátorszámot azt megduplázta a pályázatot kiíró, úgyhogy 
ez egy jó menet volt, hogy 500 kliens iroda találkozás helyett ezret kellett teljesíteni, de 
sikerült. Ebben nagy segítségünkre volt egyébként az Egészségnap is. Az elszámolást 
benyújtottuk. A pályázattal kapcsolatban az irányító hatóság biztosan nem fogadja el azt a 
bizonyos szerződést, ami az EFI szakmai vezetői megbízásáról szól, de erről még a 
későbbiekben lesz szó. Konkrétan arról van szó, hogy részfoglalkozású munkatársak vannak 
és magam úgy lehetek a pályázaton belül a szakmai vezető, hogyha saját magammal 
megállapodást kötök. Hát erre a pályázati irányító hatóságnak az volt az álláspontja, hogy a 
tulajdonosnak kell ehhez hozzájárulni. Ezt a szerződést benyújtottuk, de a tulajdonosi 
hozzájárulás nélkül. Az Egészséges Budapest Programon belül az idei évben megvalósuló 
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beruházás lesz a röntgenfejlesztés. Ezzel kapcsolatosan viszont a közbeszerzést el kell 
mielőbb indítani, és ezt a pályázatot nem a Kft. nyújtotta be, hanem az önkormányzat. A 
beruházásra ki kell írni a közbeszerzést. Többletkapacitás befogadás ezzel kapcsolatban 
nincsen lehetőség, viszont kapacitás átcsoportosításra igen. És mielőbb el kell kezdenünk 
ezt a folyamatot. Az egészségnapról szeretnék még kettő mondatot mondani. Előzetesen a 
véradás lehetséges időpontjairól egyeztettünk már a Vöröskereszttel. Illetve a 
Népegészségügyi Konferencián a munkacsoport megbeszélésen a szeptember 28-át sikerült 
kialkudni. Úgyhogy a következő egészségnapra is fog jönni a kamion. Emberi számítás 
szerint szeptember 28-án, az a véradásra is alkalmas időpontnak látszik. Az idei 
esztendőben ennek a szlogenje az "utazás az egészség birodalmában", és ennek az a 
jelentősége talán mindannyiunk számára, hogy erre érdemes a fiatalokat, az iskolákat, akár 
csoportosan is utaztatni. Tudniillik a prevenciós vizsgálatok mellett háromdimenziós mozi, a 
gyerekek számára ilyen modellekből összerakható szervek és ehhez animátorok, illetve 
nekik szóló újraélesztési meg rendvédelmi bemutató is lesz. Tehát ez egy roppant érdekes 
program. Meg is lehet nézni az erről készült filmet, hogy csoportosan iskolai osztályokat, 
vagy akár nagyobb óvodásokkal, nagycsoportos óvodásokat is oda lehet vinni, és ez egy 
roppant népszerű program, amivel kiegészült a minden tekintetben megújult kamion. És 
további tíz évre egyébként ezt ki is terjesztették. Ez úgy volt, hogy ez 2010 és 20 közötti 
program lesz, most 2030-ig fog tartani a jelen állás szerint.  

Dr. Csaba János: Ez egy rendkívül jó dolog. Tapasztalatból mondom azt, hogy a felnőtt 
emberek 90%-ának gőze nincs róla, hogy hol van a mája vagy a veséje. Úgyhogy ez 
mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy az iskolások között is 
terjesszük. A másik, amit mondani szeretnék, legutóbb megszólíttattam a sportorvosi 
vizsgálatokkal kapcsolatban. Utána mentem, Nádai doktor, amióta beszéltünk két év óta, 
nem jár ide. Tehát, ő nem tudja, hogy mi történik, mert nincs itt. A Cserniczky doktortól a 
legutolsó információm az, hogy minden rendben van. Na, most én kerestem többször is, de 
vagy nem veszi föl, vagy nincs itt, vagy szóval, nem tudom elérni, magyarul. Úgyhogy passz. 
Pillanatnyilag ennyi. Van egy jó tippem, azt most nem akarom elsütni. Először beszélni 
akarok a gyerekorvosokkal, mert ők megcsinálhatják ezt. Hát, félhivatalosan, hivatalosan, 
mindegy. Ezt majd megbeszéljük velük.  

Bodorkos Ádám: Visszatérve a kamionhoz ez tényleg egy nagyon nagy dolog, hogy ez itt 
Biatorbágyon most már akkor második alkalommal meg fog jelenni. És hogyha így bővül a 
repertoár, akkor pedig még izgalmasabb program lehet. Mivel hozzászólás, észrevétel, 
javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

8/2019. (I.21.) határozata 

 

Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót és 

elfogadja azt.  

9) Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

Bodorkos Ádám: Szintén szokásos anyag január hónapban, látható, hogy mennyire voltunk 
aktívak. Ismét szeretném megköszönni Tamásnak, hogy levezette a rendkívüli ülést január 
25-én helyettem. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

9/2019. (I.21.) határozata 

 

Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról szóló 

előterjesztést, elfogadását javasolja a képviselő- testület felé. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi beszámolóját a határozat melléklete 

tartalmazza.  

10) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervéről 

Bodorkos Ádám: Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervéről szól. 
Szintén szokásos napirendünk, ilyenkor látható, hogy ez egyfajta váza a 2019-es évnek. 
Ezek a pontok fognak majd nyilván kiegészülni mindig aktuális részekkel.  

Tóth Attila: Egy változtatás módosítást szeretnék kérni, hogy az intézményi éves 
beszámolót, azt februári időpontról márciusira szeretném, hogyha áttenné a bizottság.  

Bodorkos Ádám: Tóth Attila kérését befogadta.  

Dr. Egervári Ágnes: tisztelettel javasolnám a bizottság számára egy kihelyezett bizottsági 
ülést az újonnan kialakított EFI-ben akár már februárban is.  
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Varga László: Erre volt egyébként évekkel ezelőtt példa, hogy pl. az oktatási bizottság az 
külső helyszíneken kezdte a látogatást vagy a bizottsági ülést intézménylátogatásokkal, hát 
hogyha ebben tudunk rugalmasan alkalmazkodni egymáshoz, hogy mondjuk ott kezdünk egy 
tájékozódó beszélgetéssel, ami alapjába véve nem feltétlenül kell hogy jegyzőkönyvbe 
kerüljön, hogyha vannak olyan megállapítások maximum azok, és akkor utána szépen 
átsétálunk és itt folytatjuk.  

Bodorkos Ádám: Akkor a februári ülést ott kezdenénk. Beszélgetünk egyet, tájékozódunk, 
és akkor utána az ülést folytatjuk itt a megszokott helyen. Mivel hozzászólás, észrevétel, 
javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

10/2019. (I.21.) határozata 

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervéről 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az ESZB 2019. évi munkatervéről szóló előterjesztést, és a 

munkaterv elfogadását javasolja a képviselő- testület felé. 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2019. évi munkatervét a határozat melléklete 

tartalmazza.  

11) Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról 

Bodorkos Ádám: Aljegyző úr is jelezte az előterjesztéshez, a napirendhez tartozó 
előterjesztés a mai napon került kiküldésre, és hogy a Polgármester úr fog rövid tájékoztatást 
adni a napirenddel kapcsolatosan annak, aki esetleg nem tudta volna ezt elolvasni, úgyhogy 
megkérem akkor Polgármester urat, hogy foglalja össze. 

Tarjáni István: Tulajdonképpen a szerkezet az hasonló, mint a korábbiaké. Nem kötelező 
eleme a költségvetés megalkotásának a költségvetési koncepció elfogadása, ez egy 
segítség a bizottságoknak és a hivatalnak is, ami alapján lehet olyan módon összeállítani a 
költségvetést, hogy abban minden igény megfogalmazásra kerüljön. A bevezetőben vannak 
felsorolva azok a körülmények, amely körülmények között a város gazdálkodását tervezni 
kell, illetve néhány éve ezek között a körülmények között élünk és ezek között a 
körülmények között alkotunk költségvetést. Ez az Egészség Ház átvételével kapcsolatos 
plusz költség, ami 2016 ősze óta terheli a költségvetésünket, illetve a szolidaritási 
hozzájárulás mértéke 2017 óta. Ezek a számok tulajdonképpen benne is vannak a 
koncepcióban. Ez az egyetlen olyan része a koncepciónak, ahol számok szerepelnek benne, 
hiszen a koncepció nem arról szól, hogy konkrét költségvetési tételeket fogalmazzunk meg 
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számszerűen, hanem hogy az irányokat szabjon meg. Ezek a kedvezőtlen feltételek. Vannak 
viszont emellett olyan feltételek is, amelyek meg kedvező irányban tudják befolyásolni a 
költségvetésünket, ez az adóbevételnek a tervezethez képest való növekedése. Ez 
százhatvan millió forint körül van. Ez egy táblázatban kiküldésre került, hogy milyen 
arányban oszlik meg az adónemek között. Ha valaki figyelemmel kísérte a képviselő-testület 
döntéseit, akkor település-rendezési szerződéseket kötünk már két éve. Tehát '17 és '18-ban 
is kötöttünk településrendezési szerződéseket. És ezek majd mindegyike tartalmaz pénzbeli 
hozzájárulást a település működtetéséhez. Ezek is számszerűsítve vannak, hogy mennyi az, 
ami 2018-ban befolyt ebből, és mennyi várható a szerződés alapján, ami tulajdonképpen 
kötelezettségnek felel meg még ebben az évben. Ennek a határideje a rendezési terv 
elfogadása. Minden településrendezési szerződést úgy kötöttünk, hogy a döntést követően 
rövid határidővel ennek a kötelezettségnek a szerződő fél eleget kell, hogy tegyen. A 
harmadik elem az elmúlt évi pénzmaradvány. Ez nincs számszerűsítve, hiszen még nem 
sikerült minden információt eljuttatni a pénzügyi osztályhoz, a költségvetés megalkotásakor 
ez az információ rendelkezésünkre áll, hiszen egyébként a költségvetésnek ezt a sort 
tartalmaznia is kell. Tehát ezek voltak azok az általános feltételek, amelyek között 
költségvetést alkotunk, és ezt követően vannak felsorolva tételesen azok a döntések, 
amelyek alapján már a testület kötelezettséget vállalt az elmúlt évben, úgy, hogy annak erre 
az évre is hatása van. Ha jól emlékszem 12 pontban vannak felsorolva olyan javaslatok, 
amelyeket gondolatébresztőnek szántam a bizottságok és testület irányába, hogy ezekben 
az irányokban, vagy ezekről a témákról kellene döntést hozni ahhoz, hogy ez érdemben a 
költségvetésben is szerepeljen, olyan súlyúak. Tehát akár több száz millió forint összegű 
tétel is lehet ennyi egy-egy ilyen javaslat. Mondjuk az első helyen nem véletlenül az óvoda 
építés van. Az elmúlt évben nem nyertünk azon a pályázaton, amelyre óvoda építésre 
pályáztunk és itt egy döntést kell hozni, hogy várunk-e következő pályázatra, vagy 
megvalósítjuk önerőből? Van még egy táblázat, ami mellékletként kiküldésre került. Ez a 
pályázat, elmúlt évben pályázatokon, elmúlt évi pályázatokkal kapcsolatos információ, hogy 
milyen célra pályáztunk és milyen eredménnyel és milyen összegben, amennyiben pozitív 
volt a döntés. Röviden ennyit szerettem volna összefoglalásképpen mondani, most 
javaslatokat várok, ahhoz, hogy ez alapján a képviselő-testület tudjon hozni egy döntést a 
koncepcióról, és ezt, amikor megszületett, akkor ez egy közmeghallgatáson, - ahogy ez 
szokás volt korábban is, - a nyilvánosság elé visszük.   

Bodorkos Ádám: Köszönöm szépen a kiegészítést. A javaslataimat majd a testületi ülésen 
fogom elmondani, mert még szeretném majd átnézni a koncepciót. Először azt vettem észre, 
a növekmények adóknál, hogy pontosan mi a mulasztási bírság, ami mínuszos? Az miből 
adódik? 

 Tarjáni István: Volt egy tervezetünk a költségvetésben, hogy ennyit szeretnénk mulasztási 
bírságként beszedni, és hát nem annyit szedtünk be, hanem valamennyivel kevesebbet. 

Bodorkos Ádám: Most csak így hirtelen beleolvastam itt ezekbe a pontokba, és a 
Jégcsarnoknál nem értek egy részt, annak az első bekezdésének a végét. Tervek 
elkészültek, és a képviselő-testület részére bemutatásra kerültek. Én úgy emlékszem, hogy a 
novemberi ülésen arról volt szó, hogy van valami új terv. Egy másik vázlat, amit még nem 
láttunk?  

Tarjáni István: Terv nincs. Csak azt mondtam, hogy lehetőség van arra, hogy készíttessünk 
egy új tervet, ami szintén egy új megbízással jár, tehát ezt fogom tudni hozni, amennyiben 
erről kapok információt, illetve hogyha a testület úgy dönt, hogy akkor ne ilyen módon, ne 
ilyen technológiával, más technológiával építsük meg, mert ugye a döntésünk az 2017. 
augusztusában született, egy olyan épületről, amelynek a bekerülése azóta, vagy amelynek 
az ára jelentősen megnövekedett ugye kb. két év vagy másfél év telt el azóta. Illetve a TAO 
költség, vagy a TAO feltöltés sem 100%-os még, tehát mind a kettő feltételnek teljesülnie 
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kell, tehát kell egy önerővel rendelkezni, illetve a TAO-nak is rendelkezésre kell állni. A cél 
az, hogy lehetőleg abban az összegben, amelyben akkor indultunk, abban az összegben egy 
megvalósítható jégcsarnokról tudjon dönteni a testület. De egy külön testületi döntést kell 
erről hozni mindenképpen. 

Bodorkos Ádám: Nem kötekedni akarok, csak ez így akkor most egy picit helyben toporgás, 
mert akkor mi az alternatív megoldása annak, hogy hol lesz az. Mert ugye onnan indult ez a 
múltkori beszélgetés is, hogy a testület elfogadta, hogy új hatástanulmány készül. Nem 
tudom, hogy mennyire készült el. 

Tarjáni István: A testület nem fogadott el semmit. 

Bodorkos Ádám: Hogy hatástanulmány készül, azt igen. Szavazás is volt róla. Azt már 
többször kérdeztem a testületi ülésen is és mindig az volt a válasz polgármester úrtól, hogy 
még nem készült el. Nem kötekedni szeretnék, de majd visszakeresem, hogy volt róla 
szavazás. Döbbenten álltam, hogy elfogadta a testület. Javaslataim most nem lesznek ezzel, 
mert én szeretném ezt még átnézni.  

Molnár Tibor: Csak annyit kérdeznék, hogy ezek a beruházások mikor konkretizálódnak? 
Nem tudom, hogy tervezési fázisban is megtörténtek-e a növekedések, de az építőipari 
beruházásoknál körülbelül 50-60 százalékos plusz költségekkel kell minimum számolni, 
kérdésem, hogy ez érinti-e például az önrész vonatkozásában a költségvetést? 

Tarjáni István: Tehát, amikor a költségvetési javaslat a bizottság, illetve a testület elé kerül, 
akkor az aktuális tervezői költségvetéssel érkezünk, vagy az alapján lesznek kalkulálva az 
összegek, de a valós összeg úgyis csak a közbeszerzést követően dől el, de természetesen 
ez egy szándék arra, hogy közelítsünk a valósághoz, de a valóságot csak a közbeszerzési 
ajánlattétel után fogjuk megtudni. 

Bodorkos Ádám: Kérdezem a bizottság tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e 
további észrevétel? Nekem még lenne egy, amit az előbb olvastam el, már a bizottságot 
érintő, hogy elkészült-e a terv az egészségházra vonatkozóan az átalakításról, ami a 
röntgent fogja majd fogadni, mert ugye ez benne van itt a tizenkettes pont, hogy az elkészült-
e?  

Tarjáni István: Így kapásból nem tudok válaszolni, utánanézek, jó? Nem tudom most 
megmondani, de a testületi ülésig fogom tudni.  

Bodorkos Ádám: Köszönöm, csak azért kérdezem, hogy mit becsüljünk, amikor majd a 
költségvetést összeállítjuk, azért lenne fontos.  

                            Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

11/2019. (I.21.) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról 
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Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 

koncepciójáról szóló előterjesztést és a határozati javaslat elfogadását javasolja. 

12) Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 

30.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntöm a napirend tárgyalásánál Pomázi Krisztinát. Át is 
adnám neki röviden a szót, de az előterjesztésben látszik, hogy a tavalyi év végén már 
foglalkoztunk a témával, és akkor vetette fel Krisztina azt, hogy érdemes volna ezt a 
rendeletet felülvizsgálni.  

Pomaházi Krisztina: Egy dologgal szeretném kiegészíteni az előterjesztést. A minimál 
nyugdíj kérdéskörével. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege különböző 
szorzókkal több helyen is szerepel a rendeletben. Ez egy fix összeg. 28.500.- forint, és 2008. 
óta változatlan. De ugye, még az előző, ezt megelőző évben is csak 27.130.- forint volt. 
Ugye abban bíztunk, hogy azért néhány évenként ez az alapösszeg emelkedni fog. Ennek 
az emelésnek az elmaradása is az egyik oka annak, hogy szeretnénk, hogyha a testület 
hozzájárulna egy csekélyebb emeléshez. 

Bodorkos Ádám: teljesen egyértelműen le van írva minden. Mivel hozzászólás, észrevétel, 
javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

12/2019. (I.21.) határozata 

 

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

Ör. sz. rendelet módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 

szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-

módosítás elfogadását javasolja a képviselő- testület felé. 
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13) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról  

Bodorkos Ádám: önkormányzati rendelet módosításáról szól. Szintén átadnám a szót 
megint Krisztinának, hogy röviden foglalja össze miről is van szó, köszönöm. 

Pomaházi Krisztina: Arról van szó, hogy a helyi esélyegyenlőségi program, és az 
ifjúságfejlesztési koncepció tartalmazza azt hogy évről évre fontosabbnak érzi az 
önkormányzat az ifjúság, a gyermekek támogatását. És erre alapul a rendeletmódosítás is. 
Sajnos nagyon szomorú tapasztalataink vannak az előző rendeletnél is, a statisztikai számok 
mellett az ügyfélfogadási időben szóbeli és telefonon érkező tájékoztatások alapján nagyon 
sokan be se adják a kérelmüket. És szembesülnek azzal, hogy mennyi a jövedelemhatár.  

Bodorkos Ádám: Teljesen egyértelmű ez a napirend is. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy 
ezzel a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel? Úgy látom, nincsen, a vitát 
lezárom. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett ezért 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

13/2019. (I.21.) határozata 

 

Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet 

módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a rendelet-módosítás elfogadását javasolja a 

képviselő- testület felé. 

14 A Baumann Dental és Marketing  Kft feladat-ellátási szerződésének 
módosításáról 

Bodorkos Ádám: Technikai jellegű módosításról beszélünk. Látható az 
előterjesztésben, egy székhely változtatásról van szó. Mivel hozzászólás, észrevétel, 
javaslat, kérdés nem érkezett ezért az eredeti határozati javaslatot tette fel szavazásra.  

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

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

14/2019. (I.21.) határozata 

A Baumann Dental és Marketing  Kft feladat-ellátási szerződésének 

módosításáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Baumann Dental és Marketing  Kft feladat-ellátási szerződésének 

módosításáról szóló előterjesztést, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő- 

testület felé. 

15  Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáráról 

dr. Szabó Ferenc: Annyiban szeretném ezt az előterjesztést kiegészíteni, hogy ez egy 
nehéz jogi probléma volt, amivel most szembesültünk, ugyanis az merült föl, hogyan lehet 
megbízási szerződést adni a Kft. vezetőjének, úgymond önmagának, ha nem a Kft. 
ügyvezetőjeként lát el feladatot. Erre vonatkozólag a jogi képviselőnktől is kikértük a 
véleményt, és ennek a menete a következő. Lehetséges ez a megoldás is, számos esetben 
előfordulhat, hogy a Kft. ügyvezetője még akár a valódi, tehát a piaci környezetben is, és 
mondjuk az a személy, akit a Kft. ügyvezetője megbíz, az ugyanaz a személy. Ennek az 
áthidalására alapítói döntésre van szükség, és ez az alapítói döntés, ez tulajdonképpen egy 
polgármesteri engedély, amit, mivel az önkormányzat a tulajdonosa ennek a Kft.-nek, ezért a 
bizottság, illetve a képviselő-testület ad rá engedélyt. Ha megvan ez az alapítói döntés, 
akkor mi is írtuk, hogy már a szerződés megszületett, akkor az egy utólagos jóváhagyással 
akkor ezt mellé becsatoljuk, és így a pályázat felé akkor elszámolható. 

Dr. Egervári Ágnes: Bocsánat, csak roppant nehézkes ez a fajta eljárási rend, hiszen 
amikor a pályázatot elnyertük, akkor ezt a konstrukciót előterjesztettük. A pályázat kiírójától a 
közreműködő szervezettől állásfoglalást kértünk, mert ez rögtön nyilvánvaló volt, hogy itt 
valami döntésre lesz szükség, és mindössze annyit mondtak, hogy a Kft. mint jogi személy 
és az ügyvezető mint magánszemély közötti megállapodásra írjon rá annyit a tulajdonos, 
hogy ezt jóváhagyja. Mert hogy a Kft.-nek a tulajdonosa nevében jár el az ügyvezető. Tehát 
összesen ennyit kértek, de most itt azért elég nyilván egy hiánypótlási eljárásra lesz majd 
szükség, tehát ennek talán elvi jelentősége is van itt esetleges további pályázatok kapcsán, 
hogy van más ilyen konstrukció is.  

Bodorkos Ádám: Köszönöm a kiegészítést. Mivel hozzászólás, észrevétel, javaslat, kérdés 
nem érkezett ezért 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: 
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

15/2019. (I.21.) határozata 

Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáráról 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáráról 

szóló előterjesztést, és a határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő- testület felé. 

 

Bodorkos Ádám: Az ülést 17 óra 57 perckor bezárja.                                                                                                                     
 

k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                            Nánási Tamás 
 elnök                                                                      bizottsági tag 


