
Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala 
2360 Gyál, Kőrösi u. 112-114. 
 
Szám: 15548/2018. 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
tagjai részére 
 
 

M E G H Í V Ó 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 
 

2018. május 23-án /szerda/ 17.15 órakor  
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tárgyalóterem   földszint  4.  
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat az 130091447 sz. háziorvosi praxis elidegenítéséhez való hozzájárulás megadására és a 
területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 

2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi 
ellátásáról 

 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat: Lőrincz Sándorné 2360 Gyál, Damjanich utca 4. szám alatti házi segítségnyújtásban 
részesülő 2018. május 1-jétől fizetendő személyi térítési díj csökkentésére irányuló felülvizsgálati 
kérelmének elbírálására 

4. Javaslat: Simon Józsefné 2360 Gyál, Katona József utca 12. szám alatti házi segítségnyújtásban 
részesülő 2018. május 1-jétől fizetendő személyi térítési díj elengedésére irányuló felülvizsgálati 
kérelmének elbírálására 

5. Javaslat rendkívüli települési támogatások elbírálására 
 

Gyál, 2018. május 17. 
 
 

      Nagy Gyöngyi s.k. 
              a Bizottság elnöke 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
2018. május 17. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 











Szám:15548-2/2018. 
 
 

K i v o n a t 
 
 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018.május 23-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
 
 „Kihagyva a kihagyandók” 
 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága –3 - igen - 0 - nem 
szavazattal - 0 - tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága az alábbiak szerint fogadja el a 2018. május 31-ei ülésének napirendjét: 
 
 

 
63/2018.( V.23,) SZEB Határozat 

 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat az 130091447 sz. háziorvosi praxis elidegenítéséhez való hozzájárulás 

megadására és a területi ellátási kötelezettség vállalására vonatkozó megbízási 
szerződés megkötésére 

2. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2017. évi ellátásáról 

 
Zárt ülés: 
 
3. Javaslat: Lőrincz Sándorné 2360 Gyál, Damjanich utca 4. szám alatti házi 

segítségnyújtásban részesülő 2018. május 1-jétől fizetendő személyi térítési díj 
csökkentésére irányuló felülvizsgálati kérelmének elbírálására 

4. Javaslat: Simon Józsefné 2360 Gyál, Katona József utca 12. szám alatti házi 
segítségnyújtásban részesülő 2018. május 1-jétől fizetendő személyi térítési díj 
elengedésére irányuló felülvizsgálati kérelmének elbírálására 

5. Javaslat rendkívüli települési támogatások elbírálására 
 

 Határidő:  azonnal 
 Felelős:  a Bizottság elnöke 

k.m.f. 
 
 
 

         Nagy Gyöngyi sk. 
          elnök 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 24. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 



Szám:15548-2/2018. 
 

K i v o n a t 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018.május 23-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
„Kihagyva a kihagyandók” 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága –3 - igen - 0 - nem 
szavazattal - 0 - tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2018.( V.23,) SZEB Határozat 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés I. határozati 
javaslatának elfogadását:  

 
„Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. a 2. számú háziorvosi körzetre Grillné Dr. Piszker Évával az 1999. december 17-én 
kötött feladat-ellátási szerződésnek közös megegyezéssel történő megszűnéséhez 
2018. augusztus 31. nappal hozzájárul; 

2. köszönetét fejezi ki Grillné Dr. Piszker Éva közel 20 éves áldozatos, lelkiismeretes 
munkájáért, melyet a város háziorvosi alapellátásban végzett; 

3. a gyáli egészségügyi alapellátásban, a 130091447 számú, 2. számú háziorvosi 
praxisban Grillné Dr. Piszker Éva praxisjog elidegenítésére vonatkozó bejelentését 
tudomásul veszi, és ezzel összefüggésben kinyilvánítja, hogy a praxisjogot 
megvásárolni kívánó orvossal, Dr. Bíró Zsolttal – a praxisjog megszerzését 
követően – a felnőtt háziorvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel való 
ellátására 5 év határozott idejű időtartamban feladat-ellátási szerződést kíván 
kötni 2018. szeptember 1-től; 

4. saját részéről változatlan szövegezéssel és tartalommal elfogadja a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 3. számú mellékletét képező háziorvosi területi 
ellátási kötelezettség vállalása tárgyában kötendő feladat-ellátási előszerződést Dr. 
Bíró Zsolttal (sz.: 1983.12.20., an.: Dr. Viola Enikő Ida, cím: 1194 Budapest, 
Temesvár utca 108.), és az előszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése szerinti 
5 év határozott idejű időtartamban feladat-ellátási szerződést kíván kötni; 

5. felkéri Dr. Bíró Zsoltot, hogy az egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező 
jogerős működési engedélyt szerezze be a Pest Megyei Kormányhivatal Dabas Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztályán; 

6. felhatalmazza a polgármestert a 4. pont szerinti megbízási előszerződés aláírására 
és további szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: a következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: a bizottság elnöke” 

 
k.m.f. 

 
         Nagy Gyöngyi sk. 
          elnök 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 24. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 



Szám:15548-2/2018. 
 

K i v o n a t 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018.május 23-án 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
„Kihagyva a kihagyandók” 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága –3 - igen - 0 - nem 
szavazattal - 0 - tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2018.( V.23,) SZEB Határozat 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi 
Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján 
megtárgyalásra és az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint Gyál városban a 
2017. évben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását. 

 
Határidő: a következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős: a bizottság elnöke” 

 
k.m.f. 

 
         Nagy Gyöngyi sk. 
          elnök 
 
A kivonat hiteléül: 
2018. május 24. 
 
Nagy Gáborné 
Jegyzőkönyvvezető 
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