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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2019. 

február 28. napján a Városháza 112. számú helyiségében megtartott rendkívüli 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 - aljegyző 

 Lengyel Anita - jegyzőkönyvvezető 

 Dr. Csaba János - egészségügyi koordinátor 

Bodorkos Ádám: Szeretettel köszöntök mindenkit az Egészségügyi és Szociális bizottság rendkívüli ülésén. 

Megállapítja, hogy négy fővel a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Nánási Tamást, aki 
elfogadja azt. 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) Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 

2) Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításáról  
 

3) A járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról 

 
 

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

Bodorkos Ádám: Ismertette az előterjesztést. Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta 

és az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra a határozati javaslatot.  
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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 Önkormányzata Képviselő-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottsága  
30/2019. (II. 28.) határozata 

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

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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.   

 

 
2) Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításáról  

dr. Kovács András: A központi orvosi ügyeletben változásként jelent meg Etyek és Páty község 

Önkormányzatának megkeresése. Etyek a jövőben 24 órában kívánja igénybe venni a szolgáltatást, Páty község 
pedig új tagként csatlakozna a szolgáltatáshoz. Páty a tegnapi napon képviselő-testületi ülésén megtárgyalta és 
döntését meghozta az ügyelettel kapcsolatban. Páty jelenleg egy másik szolgáltatóval áll szerződéses 
viszonyban, a szerződés felmondása 5 hónap, így a település augusztus 1. napjától tudja a szolgáltatást 
biztosítani lakosai számára. Az új közbeszerzési eljárással az ügyeleti ellátás színvonalának növelése céljából 
plusz egy fő mentőtiszt alkalmazását kérjük a kiírásban. Ezzel a módosítással 4 fő szolgálati létszámra van 
előkészítve az összefoglaló tájékoztató, azzal, hogy a szolgáltató olyan gépjárművezetőt alkalmazhat, akinek 
mentőápolói végzettsége is van.  

Nánási Tamás: Az összefoglaló tájékoztató II.1.5. pontjában az ellátás helyénél hiányzik Páty település, kéri 
ennek javítását.  

Bodorkos Ádám: Mivel több észrevétel, javaslat, kérdés nem érkezett, a vitát lezárta és a 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 

31/2018. (II.28.) határozata 

 

Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága átruházott hatáskörben megtárgyalta 
a Központi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és a 
határozati javaslat elfogadását javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy az összefoglaló tájékoztató II.1.5.  - a 
teljesítés helye – pontja egészüljön ki Páty településsel.  
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3) A járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról 

Dr. Csaba János: Véleménye, hogy nem javasolja az átcsoportosítást, abban a formában, amit az előterjesztés 

tartalmaz. Elmondta, hogy a TBB döntéssel elért kapacitások megtartását javasolja, azzal, hogy kerüljön 
többletkapacitási kérelem benyújtásra a Többletkapacitási Bizottság elé.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyrendjének 4. fejezet II. 

pontja szerint a Felügyelőbizottság köteles tárgyalni az ilyen nagyságrendű kérdéseket.  Az előterjesztésben 
szereplő táblázatban vannak ellentmondások, a pályázati anyagot a Felügyelőbizottság nem ismeri. Kérése, hogy 
polgármester úr vagy jegyző úr adjon tájékoztatást a pályázati kiírással kapcsolatban. 

dr. Kovács András: Az Egészséges Budapestért Program kizárja a többletkapacitás lehetőségét. Javasolja, 

hogy a Felügyelőbizottság vizsgálja meg az átcsoportosítási kérelem benyújtására összeállított anyagot és a 
bizottság március hónapban tűzze napirendjére újra a kérdést.  

Dr. Tálas-Tamássy Tamás: Az átcsoportosítási kérelemben felosztott óraszámok elosztása logikailag rossz. 

Kéri, hogy az anyag, kiegészítve a szakmai indoklás kiegészítésével és azon forgalmi adatok statisztikájának 
bemutatásával, ami alátámasztja a tervezett átcsoportosítási kérelmet. Javasolja, hogy ne legyen ennyire kemény 
a változás. Az átcsoportosítás a nőgyógyászati, szemészeti és a fül-orr-gégészeti rendelésekhez nyúl hozzá 
drasztikusan.   Az ultrahang rendelési idejének növelését indokoltnak tartja, ezen túl az endokrinológiai rendelés 
bevezetésével is egyetért, luxus, de abszolút indokolt. Kérdése még, hogy a röntgen óraszám meghatározásánál 
történt-e szakmai konzultáció? Javaslata, hogy az átcsoportosítás kérdése kerüljön a Felügyelő Bizottság elé, 
majd a bizottság döntésével kerüljön vissza az Egészségügyi bizottság és a képviselő-testület elé.   

Tarjáni István: Javasolja, hogy a napirend kerüljön levételre.  

Dr. Csaba János: Javasolja, hogy a TBB-től kérjen az Önkormányzat 20 óra kapacitást a röntgendiagnosztikára, 

ha ez nem lehetséges, abban az esetben az ultrahangra kérjen többletkapacitást az önkormányzat, amit aztán 
átcsoportosíthat a röntgendiagnosztikára. 

 Bodorkos Ádám: Dr. Tálas-Tamássy Tamás javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a napirend a Felügyelő 

Bizottság tárgyalását követően kerüljön vissza a bizottság elé.  

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 

32/2019. (II.28.) határozata 

 
 

A járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága megtárgyalta a 
járóbeteg-szakellátás kapacitásának átcsoportosításáról szóló napirendet és javasolja, hogy az átcsoportosítási 
kérelmet a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének 4. fejezet II. pontjának megfelelően a Felügyelő Bizottság tárgyalja 
meg és döntését követően kerüljön vissza a napirend a bizottság és a képviselő-testület elé március hónapban.   

 
Bodorkos Ádám: Az ülést 14 óra 28 perckor bezárja és a bizottság ülését zárt ülésen folytatja.  

                                                                                                                    
k.m.f. 

                  Bodorkos Ádám                                                                            Nánási Tamás 
                          elnök                                                                                       bizottsági tag 

 


