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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és 

Szociális Bizottsága 2018. május 22. napján a Városháza 112. számú helyiségében 

megtartott üléséről.  

Jelen vannak:  

• Bodorkos Ádám- elnök 

• Nánási Tamás- bizottsági tag 

• Dr. Tálas- Tamassy Tamás- bizottsági tag 

• Tarjáni István- polgármester  

• Varga László- alpolgármester 

• dr. Kovács András – jegyző 

• Pomaházi Krisztina - igazgatási osztályvezető 

• Lengyel Anita jegyzőkönyvvezető, 

• Regős Zoltánné – Gólyafészek Bölcsőde vezetője- 1-3. napirendi pontoknál 

• Tóth Attila – Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője-1-5. napirendi 

pontoknál 

• Dr. Egervári Ágnes- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 

ügyvezetője- 9-10. napirendi pontnál 

 

Bodorkos Ádám: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 3 fő 

taggal határozatképes.  A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Tálas - Tamássy 

Tamást, aki azt elfogadja. Mivel módosító javaslat nem érkezett a kiküldött 

meghívóban szereplő napirendeket illetően 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: 



 
 
Napirend 
 
 

• Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

• Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 

kötelezettségéről 

• A Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

• Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

• Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

• Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 

kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) határozat felülvizsgálatáról 

• Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 

1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

• A KAB-KEF-18-B a kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF-ek) működési 

feltételeinek biztosítására és programjainak támogatása c. pályázaton való 

indulásról 

• Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről 

szóló szakmai beszámolójáról 

• Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

• Pest megyei kitüntetések (javaslattétel) (zárt) 

• Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról (javaslattétel május 10-ig (zárt) 

• "Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) 

(zárt) 

• "Szász Gyula Egészségünkért Díj" adományozásáról (javaslattétel május 10-ig) 

(zárt) 

 

 
1) Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel hozzászólás, kérdés, 

észrevétel, javaslat nem volt, 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  

44/2018. (V. 22.) határozata 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. 

 

2) Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves 

beszámolási kötelezettségéről  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést.  

dr. Kovács András: Két beszámolási kötelezettséget írna elő most az előterjesztés. 

Az egyik egy szakmai beszámoló, amivel kapcsolatban az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság április hónapot jelölte meg, ezzel szemben a Pénzügyi és Stratégiai 

Bizottság a februárt jelölte meg a beszámoló bizottság előtti tárgyalásának 

időpontjaként. A számviteli és pénzügyi beszámoló tárgyalására mindhárom Kft 

esetében április hónap lenne és csak az illetékes bizottság tűzné napirendjére azt.  

Az illetékes bizottság az Egészségügyi Kft esetében az ESZB lenne. A februári 

szakmai beszámoló még befolyásolhatja a költségvetést, míg az április számviteli és 

pénzügyi beszámoló a májusi leadást megelőzően kerülne tárgyalásra a bizottságok 

előtt.  

Nánási Tamás: A bizottság kérte, hogy kerüljön benyújtásra az új üzleti terv, amiben 

már szerepelnek az újonnan megkapott óraszámok. 

Bodorkos Ádám: Az éves beszámoló elkészült, benyújtásra került.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Amit kértek pótlólag, a szakmai beszámolót, az 

elkészült, a bizottság elé kerül. Az új üzleti terv elkészítésére csak akkor kerülhet sor, 

ha a NEAK – kal aláírásra kerül a módosított finanszírozási szerződés. A jövőbeli 



elképzelések adottak. A 2017. évi pénzügyi beszámolót a Felügyelő Bizottság 

tárgyalta és elfogadta és ebben a hónapban tárgyalja a Képviselő-testület.  

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

45/2018. (V.22.) határozata 
 
 

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves beszámolási 

kötelezettségéről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok éves 

beszámolási kötelezettségéről szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. 

 
 

3) A Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról  

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a döntés egy 

technikai feladat miatt szükséges, mely szerint be kell kerülnie a Szervezeti és 

Működési Szabályzatba a kisgyermeknevelők munkaköri leírása. Mivel hozzászólás, 

kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

46/2018. (V.122) határozata 

 



A Gólyafészek Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról 

 
 
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/A. számú 

mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja a Gólyafészek Bölcsőde 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. 

 

4) Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Pomaházi Krisztina: A Gyermekvédelmi törvénynek a végrehajtási rendelete 

tartalmazza azokat a pontokat, témaköröket, amiket tartalmaznia kell az átfogó 

értékelésnek. Ebben az évben is felkérték az intézmények vezetőit, hogy küldjék meg 

az éves beszámolójukat és ezt beépítve, - hozzátéve az Igazgatási Osztály 

feladatairól szóló beszámolót -  került az értékelés a bizottság elé. Amennyiben 

kérdés van, válaszol rá.  

Nánási Tamás: Tóth Attilától kérdezte, hogy az értékelésben azt írják, hogy a 

„Támogató Szolgálatunkkal kötött szerződésnek módosítására volna szükség”. 

Konkrétan miről van szó? 

Tóth Attila: Az anyagban benne van a fogyatékos gyermekek szállítása a képző 

intézménybe. És felmerült a gyakorlatuk során, nem iskolás, hanem óvodaköteles 

gyermekek ilyen típusú ellátása, akik fogyatékos gyermekek és emiatt gondolták a 

kollégák, hogy kerüljön bele az anyagba a célok közé.  

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

elhangzott javaslatokat 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

47/2018. (V.22.) határozata 

 

Átfogó értékelés Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 



 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a Biatorbágy Város Önkormányzata szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 3/2011.(02.25.) önkormányzati rendelete 1/A. számú 

mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja Biatorbágy Város 

Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelést . 

 
5) Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Látható, hogy a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet nem teszi lehetővé  a polgármester 

számára a méltányosság gyakorlását, ezt próbálják pótolni a rendelet- módosítással.  

Pomaházi Krisztina: Három szociális rendelete van az önkormányzatnak, az egyik a 

gyermekekre, a másik a felnőttekre, a harmadik a személyes gondoskodásról szóló 

rendelet. Az első két rendelet már tartalmazza a méltányossági kérelmek 

elbírálásáról szóló szabályozást. Most érkeztek a jelzések a Családsegítő Szolgálat 

részéről, hisz a rendelet az ő feladatuk ellátására vonatkozik. A módosítás szövege 

megegyezik a másik két rendelet szövegezésével. 

Tóth Attila: Kiegészítésként elmondta, hogy mint intézményvezetőnek feladata és 

kötelezettsége a szolgáltatás nyújtását elbírálni és ez ellen a döntés ellen nyújthat be 

fellebbezést a kérelmező a fenntartóhoz. És ez adna lehetőséget a Polgármester 

úrnak, hogy méltányosság alapján döntsön. 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

48/2018. (V.22.) határozata 

 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta Biatorbágy Város Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletének 

módosításáról szóló előterjesztést és a rendelet módosítását elfogadásra javasolja. 

6) Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, 

fogorvos) kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) határozat 

felülvizsgálatáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést.  

Dr. Csaba János: Elég kaotikus az adatszolgáltatás. Ami az előterjesztésben és a 

határozatban fel van sorolva az a KSH adatszolgáltatás alapja, amiben nincs 

változás. Amiben van változás, hogy szükség lenne munkaértekezletek 

megtartására, ahol a szakmai dolgokat tárgyalnák meg. Az orvosok szabadsága 

miatt szükséges lenne egy jelenléti ív vezetésére, amit Tálas doktor úr javasolt. A 

módosítások lényege és célja (de a lényeg (en nem változtatna.) az önkormányzat és 

az egészségügyi dolgozók közötti kapcsolat és kommunikáció javítása lenne.   

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: 2017. évben már volt egy próbálkozása a bizottságnak, 

aminek nem lett eredménye. A jelenléti ív kifejezés szerencsétlenül került a múlt évi 

anyagba. A cél az lett volna, hogy az önkormányzatnak legyen képe arról, hogy 

például milyen a betegforgalom aktuális változása, vagy arról, hogy mikor ki rendel. A 

KSH adatszolgáltatásából nem derül ki egy-egy extrém helyzet, ami akár megoldást 

kívánna az önkormányzat részéről. A jelenléti ívet túlzás lenne kérni, az a 

vállalkozások belső ügye. A lényeg, hogy legyen éves szinten pár munkaértekezlet, 

mert ahol több szolgáltató működik egy rendszeren belül, ott egy bizonyos szintű 

szervezettségnek kell lenni. Amit a KSH-nak küldenek az adatszolgáltatók, nem elég 

arra, hogy az önkormányzat messzemenő következtetéseket tudjon levonni arra 

vonatkozóan például, hogy milyen szakellátással kellene bővíteni az Egészségházat, 

milyen óraszámban.  

Nánási Tamás: Nem érti, hogy a mostani gyakorlaton hogyan lehetne változtatni. 

Elmondta, hogy reggel vitte a lányát a háziorvoshoz, ahol szembesültek azzal, hogy 

a háziorvos aznap nem rendel és ezt egy ceruzával írt papír jelzi a rendelő ajtaján.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Ez egy nagyon ingoványos kérdés az egészségügyben. 

A helyettesítés nincs külön finanszírozva. A körzeti orvos nevezi meg szerződésében 

az őt helyettesítő orvost, ez az orvos feladata és annak a finanszírozása is. A 

többletmunkát senki sem fizeti ki. Több évtizedes elvárás miatt délelőtt is, délután is 

váltott rendelések vannak, azért, hogy munka után is elérhető legyen az orvos. A 

gyakorlatban ez nem nagyon érvényesül, és hátránya is van, mivel aznap szükség 

esetén már sehova nem lehet küldeni a beteget, laborba, röntgenbe, vagy valamilyen 

szakrendelésre.   Meggyőződése, hogy ha a rendelés az általánosan szokásos 

munkaidőben zajlana, akkor ezek a problémák nem merülnének fel. Délutáni és esti 



órákra ott lenne az orvosi ügyelet. A lényeg az, hogy ezeket a problémákat a 

munkaértekezleteken meg lehetne beszélni 

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 

49/2018. (V.22.) határozata 

 

Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 

kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) határozat 

felülvizsgálatáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek 

háziorvos, fogorvos) kötelező adatszolgáltatásáról szóló 290/2004.(11.25.) határozat 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és a Képviselő- testület számára elfogadásra 

javasolja azt. 

 

7) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 

23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a módosításra 

technikai okok miatt van szükség. Mivel hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat 

nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága 



50/2018. (V.22.) határozata 

 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 

1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

és elfogadásra javasolja azt. 

 

8) A KAB-KEF-18-B a kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF-ek) működési 

feltételeinek biztosítására és programjainak támogatása c. pályázaton való 

indulásról 

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést és mivel hozzászólás, kérdés, 

észrevétel, javaslat nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Egészségügyi és Szociális Bizottságának 

51/2018. (V.22.) határozata 
 

A KAB-KEF-18-B a kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF-ek) működési 

feltételeinek biztosítására és programjainak támogatása c. pályázaton való 

indulásról 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális 

Bizottsága megtárgyalta a KAB-KEF-18-B a kábítószerügyi egyeztető fórumok (KEF-

ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatása c. pályázaton 

való indulásról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja azt. 

 

9) Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi 

tevékenységéről szóló szakmai beszámolójáról 

Dr. Egervári Ágnes: Az írásos anyaghoz hozzáfűzni valója nincs. Azokat a 

betegforgalmi adatokat tartalmazza a beszámoló, amit a havi tájékoztatók is 

tartalmaztak. Még mindig nincs módosított finanszírozási szerződés. Amit az ellátás 

szempontjából hangsúlyozni érdemes, az az, hogy egy viszonylag szép számú és 



nagy szakmai tudással rendelkező orvosi gárda marad az egészségházban. Az 

épület kihasználása a tulajdonos részéről átgondolást igényel. A Kft. és az 

önkormányzat együttműködése nagyobb összehangolást igényelne. A társasági 

forma rugalmas jellege ezt lehetővé teszi. Amennyiben kérdés van, szívesen 

válaszol.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Elfogadásra került a bizottság részéről, hogy februárban 

lenne a szakmai beszámoló. Elképzelhető, hogy béremelésre fog sor kerülni az 

egészségügyben, amire az önkormányzatnak is fel kell készülnie. Gondoljanak arra, 

hogy több forrásra lesz szükség ugyanannak a stábnak a megtartására.  Nem 

közömbös, hogy mennyiért tudnak foglalkoztatni orvosokat.  

Dr. Csaba János: Minden baj forrása az óraszámok hiánya. Kevés, ami van. Fél év 

alatt 12.000 beteg fordult meg, ami azt jelenti, hogy havi 2000. Összesen mintegy 

3000 nem biatorbágyi lakos jelent meg, ami terheli az itteni ellátást. Célszerűnek 

tartana sokkal agresszívebb lobbizást a NEAK-nál, és az átlátható finanszírozást is 

várja a továbbiakban.  Javasolja a lakosság tájékoztatását is az egészségügyi ellátás 

helyzetéről. 

Dr. Egervári Ágnes: A havi tájékoztatókkal kapcsolatosan elmondta, hogy minden 

hónapban nem tudnak újat a bizottság elé hozni. A béremeléssel számolnak, 

gondolkoznak rajta. A betegforgalmi adat kevés, és igen, több órára lenne szükség, 

de ez sem a Kft-én, sem az önkormányzaton múlik. Egyenlőre a finanszírozási 

szerződés megléte nélkül csak a múlt évi finanszírozással számolhatnak. Nincs 

kettős finanszírozás, a külső települések betegei nem szerepelnek a NEAK felé 

továbbított adatok között. Nagyon fontos, hogy a lakosság tájékoztatva legyen az 

újonnan befogadott óraszámokról. Ezt az egészségnap idejére tervezi.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: A Felügyelő Bizottság ülésén kérdésként merült fel, 

hogy mennyi az Egészségház elkülönített rezsije. A jövőre nézve kell egy kimutatás 

arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül a ház rendelések által igénybevett részének 

az üzemeltetési költsége. A Felügyelő Bizottság döntött arról a legutóbbi ülésén, 

hogy a meglévő szerződéseket felülvizsgálja, és a gazdálkodás koncepcióját is 

áttekinti. 

dr. Kovács András: Az Europ-Med Kft. 1/3 , míg az önkormányzat 2/3 részben 

használta a házat és az Önkormányzat ennek megfelelően a rezsiköltséget 

négyzetméter arányban számlázta tovább, és ez a gyakorlat maradt meg azzal, hogy 

a saját kft-jének nem számláz az önkormányzat. Természetesen, ha szükséges az 

önkormányzat ki tudja számolni a ház rezsiköltségét. A profiltisztítás emiatt is 

szükséges lenne, hogy a ház csak egészségügyi szolgáltatásokat nyújtson és akkor 

egy tiszta kép alakulna ki a költségek tekintetében is.   

Bodorkos Ádám: Mivel több hozzászólás, kérdés, észrevétel, javaslat nem volt, 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 Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és 
Szociális Bizottságának 

52/2018. (V.22.) határozata 
 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről 

szóló szakmai beszámolójáról 

 

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/A. számú 

mellékletben foglalt átruházott hatáskörében jóváhagyja Biatorbágy Város 

Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2017. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolójáról. 

10) Tájékoztató Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről 

Dr. Egervári Ágnes: Április hónapban érdemi változás azért nincs mert még nem 

kapták meg a módosított szerződést a NEAK-tól. Pályázat került benyújtásra és a 

visszajelzések alapján akár még sikeres is lehet ami szakmai és informatikai 

fejlesztést tartalmaz. A könyvvizsgáló által ellenjegyzett beszámoló elfogadásra 

került, az önkormányzati támogatás jelentősen csökkent.  

Dr. Csaba János: Sikeres mammográfiai szűrés zajlott le a városban április 

hónapban. A jövőben férfiak számára kíván urológiai szűrővizsgálatot szervezni az 

Egészségházzal együttműködve. A gyógyszertári ügyelettel kapcsolatosan elmondta, 

hogy önkormányzati finanszírozás mellett talán megvalósítható lenne, önállóan nem 

tudják biztosítani a szolgáltatást. A Gyógyszerész Kamara foglalkozik ezzel a 

témával, meg kell várni az állásfoglalást és további tárgyalásokat kell folytatni. 

dr. Kovács András: Személyesen ketten is megköszönték a mammográfiai 

szűrővizsgálat megszervezését és kérik, hogy a jövőben is legyen hasonló.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Elégedettek lehetnek a résztvevői arányokkal.  

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

lezárta a vitát és a nyílt ülést 18 óra 22 perckor bezárta, majd a bizottság ülését zárt 

ülésen folytatta.  

                                                                                                                    
k.m.f. 

 



                  Bodorkos Ádám                                   Dr. Tálas-Tamássy Tamás  
 elnök                                                         bizottsági tag 

 

 

 

 


