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ELŐTERJESZTÉS 
 

A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

Az elmúlt években minden évben önkormányzati támogatás és együttműködési 
megállapodás keretein belül megrendezésre került a Városi Egészségnap.  
 
A program különböző szűrővizsgálatokon és előadásokon keresztül szólította meg a 
város lakosait és hívta fel a megelőzés fontosságára.  
 
2017. évben az Önkormányzat létrehozott Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit kft-jét, akinek közreműködésével látja el egészségügyi feladatait a 
járóbeteg-szakellátás terültén.  
 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető már szóban tájékoztatta az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságot arról a lehetőségről, hogy 2018. évben 
lehetőség nyílhat Biatorbágy Város számára egy átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramban részt venni.  
 
Az előzetes tárgyalások alapján 2018. szeptember 29. napján a városba érkezhet 
egy szűrőkamion, ami Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központjaként 
37 féle átfogó vizsgálat elvégzését teszi lehetővé egy helyen, egy időben.  
 
Magyarországot átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 
szűrőprogramról: 
 
Az Európai Unióban a lakosság egészségi állapotának romlása, egyes betegségek 
gyakori megjelenése révén egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra. 
Ehhez a megelőzéshez és a már kialakult betegségek, korszerű és magas 
színvonalú kezeléséhez nyújt segítséget a Program.  
 
A 2010-2020 közötti Program segít a lakosság egészségügyi állapotának folyamatos 
megfigyelésében, a beteg orvos kapcsolatok találkozásában, az egészségvédelem 
több dimenziós megismerésében.  
 
„2018-ban is tovább folytatódik Magyarország legnagyobb humanitárius átfogó 
egészségvédelmi szűrőprogramja, 74 szakmai szervezet összefogásával Európai 
Uniós irányelvek alapján. Az Európa Nemzeti Egészségvédelmi Program (European 
National Healthcare Program) valamint a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek 
Szövetsége (MOTESZ) által koordinált szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzésének és gyógyításának Nemzeti Programjával konszenzusos 
együttműködésével valósul meg. 



 
A Program 2010-2017 között országos szinten Sikeresen teljesítette a kitűzött 1500+ 
helyszínt, valamint 2010-2017 között Sikeresen megvalósította az előirányzott 6 
millió vizsgálatot. A következő nagyszabású feladat egy országos szintű 
Népegészségügyi kampány lesz, amely „Magyarország átfogó egészségvédelmi 
szűrőprogramja 2010-2020 - Megelőzés Éve 2018-2019” címmel indul útjára 74 
szakmai szervezet összefogásával: Minisztériumok, Államtitkárságok, Kormányzati 
szervek, Tudományos társaságok, Civil szervezetek közös és összehangolt 
munkájával. A két éves Program szorosan igazodik az Európai Uniós irányelvekhez, 
a kormányzat Nemzeti Együttműködés Programjához és a WHO és az ENSZ 
világnapi eseményeihez.” 
 
A Programot azoknak ajánlják, akik szeretnének egy átfogó vizsgálatot egészségügyi 
állapotukról, és azoknak is, akik számára fontos a megelőzés és szeretnék 
megismerni az egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségeket, mindezt egy 
helyen és időben, azonnali kiértékeléssel, díjmentesen. 
 
Még több információt lehet olvasni a témában a http://www.egeszsegprogram.eu/ 
honlapon. 
 
A Program lebonyolításában részt vevő személyek részére javaslok reprezentációs 
költség megállapításaként 600.000.- azaz hatszázezer forint összeget az 
Egészséges Biatorbágyért Program keretből. 
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet támogassa, hogy 2018. szeptember 
29-én Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a biatorbágyi lakosok 
körében elvégezze az általa biztosított szűrővizsgálatokat.  
 
 
Biatorbágy, 2018. február 9. 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                  polgármester   
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Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…../2018 .(II.22.) határozata 

 
A 2018. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi 
Egészségnappal összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést.  
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja: 

 
1) 2018. szeptember 29. napján „Magyarország átfogó egészségvédelmi 

szűrőprogramja 2010-2020” rendezvény Biatorbágyra hozatalával egy átfogó 

ingyenes szűrővizsgálat megszervezését a városi Egészségnap keretén belül; 

2) az Egészségnappal összefüggő programok megszervezésével és 

lebonyolításával a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-t bízza 

meg; 

3) a Program megvalósításához szükséges reprezentációs célokra 600.000.- 

forint összeget az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből fedezi; 

4) felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Pénzeszköz -

átadási Megállapodás aláírására. 

 
 
 
 
                                      

                   Tarjáni István dr. Kovács András 
                    polgármester jegyző 
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PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 
NEKA azonosító:1968 
egyedi azonosító: 033598 
adószám: 15730088-2-13 
számlát vezető neve: UniCredit Bank 
számlaszám: 10918001-00000005-65370086 
képviseli: Tarjáni István - polgármester (dr. Kovács András jegyző és Czuczor Orsolya 
Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzése mellett) 
mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)  

másrészről a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
 
székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
adószám: 25931819-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-186856 
számlát vezető neve: UniCredit Bank 
számlaszám: 10918001-00000093-47640003 
képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 
mint Megbízott (a továbbiakban: Egészségügyi Ellátó)  
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
 

1. Előzmények 
 

1.1. Biatorbágy Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállalt a Biatorbágy Város 
Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. Önkormányzat által a 2018. évi 
Egészségnappal összefüggő kérdésekről szóló …./2018.(VII.22.) számú 
Képviselő-testületi határozattal elfogadott szűrővizsgálatok lebonyolításához 
szükséges reprezentációs költségeknek a 20018. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program keretéből történő biztosítására. 

1.2. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az ../2018.(II.22.) 
számú önkormányzati rendeletét Biatorbágy Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről (továbbiakban: költségvetés). 

1.3. A költségvetés 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint pénzeszköz átadásáról 
rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltató részére a 2018. évi Egészségnappal 
összefüggő szűrővizsgálatok reprezentációs költségeinek ellátásához. 
 

2. A Megállapodás tárgya 

 

2.1. Jelen megállapodás tárgya az 1.3. pontban szereplő pénzeszköz átadása az 
Önkormányzat részéről az Egészségügyi Ellátónak a „Magyarország átfogó 



2 
 

egészségvédelmi szűrőprogram 2010-2020” lebonyolításában részt vevő 
személyek reprezentációs költségeinek biztosítása. 

2.2. A pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó bankszámlájára (10918001-
00000093-47640003) történő egyösszegű átutalással történik, az 2018. 
………..hó ….napján 

2.3. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészségház 2018. szeptember 29-ei 
Egészségnap keretén belül megvalósítandó szűrővizsgálatok biztosításában 
résztvevők reprezentációs költségeinek fedezete. 

2.4. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.3. pontban átutalt 
összeget, kizárólag a 2.3. pontban meghatározott cél megvalósítására fordítja. 

2.5. Az Egészségügyi Ellátó kötelezettséget vállal rá, hogy az éves pénzügyi 
beszámolójában a fenti összeg felhasználásával elszámol. 
 

3. Záró rendelkezések 
 

3.1. A Felek kijelentik, hogy bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a 
megállapodást azonnali hatállyal írásban felmondhatja. 

3.2. A Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Egészségügyi 
Ellátó a 2.3. pontban foglalt feladatát nem látja el, illetve az Önkormányzat a 
fizetési kötelezettségének a felszólítás ellenére nem tesz eleget. 

3.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket egymás 
között elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják rendezni. A bírói út 
igényebvételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett 
eredményre, a jogvita eldöntésére a Budakörnyéki Járásbíróság illetékességét 
kötik ki. 

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy példányban írják alá.  

Biatorbágy, 2018. ……………….hó…….nap. 

 

……………………………………….                  …………………………………………………… 
Biatorbágy Város Önkormányzat                             Biatorbágy Város Egészségügyi  
Tarjáni István polgármester                                              Ellátó Nonprofit Kft. 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 
                                                                                                   ügyvezető 
 
Ellenjegyzés: 
 
 
…………………………….. 
dr. Kovács András jegyző és 
 
 
 
…………………………………. 
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető ellenjegyzésével 



 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 

Európa Nemzeti Egészségvédelmi Program - Dermatron Egészségügyi Szolgáltató 

Központi koordináció Magyarország: 

H-2000 Szentendre, Deli Antal út 39/4,  

Telefonszám : (+36) 20 318 4997, Emai l :  info@egeszsegprogram.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGYENES PROGRAM – MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB MOBIL DIAGNOSZTIKAI KÖZPONTJA -

37 FÉLE ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT EGY HELYEN EGY IDŐBEN - AZONNALI KIÉRTÉKELÉS –  

ÚJ KORSZERŰ VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK - LÁTVÁNYOS ANTOMOIAI BEMUTATÓ - VIRTUÁLIS 

TECHNOLGIA - 5 MÉTER MAGAS 3D ANATOMIAI MOZI SÁTOR - ÉLETMÓDTANÁCSADÁS - 

BEMUTATÓK - KOSTOLÓK - INFORMÁCIÓS PREVENCIÓS CSOMAG A CSALÁDOKNAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 

Európa Nemzeti Egészségvédelmi Program - Dermatron Egészségügyi Szolgáltató 

Központi koordináció Magyarország: 

H-2000 Szentendre, Deli Antal út 39/4,  

Telefonszám : (+36) 20 318 4997, Emai l :  info@egeszsegprogram.eu 

 

 

 

RENDEZVÉNYSZERVEZŐK RÉSZÉRE SEGÉDLET 2018. 

 

„2018-ban is folytatódik Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja, 74 szakmai szervezet 

összefogásával a magyar társadalomért. Az Európai Unióban a lakosság egészségi állapotának romlása, egyes 

betegségek gyakori megjelenése lévén egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra. Ehhez a 

megelőzéshez és a már kialakult betegségek, korszerű és magas színvonalú kezeléséhez nyújt segítséget a 

Program. A 2010-2020 közötti Program segít a lakosság egészségi állapotának folyamatos megfigyelésében, 

beteg orvos kapcsolatok találkozásában, az egészségvédelem több dimenziós megismerésében. A Programot 

ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó vizsgálatot egészségi állapotukról, és azoknak is akik 

számára fontos a megelőzés és szeretnék megismerni az egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségeket, 

mindezt egy helyen és időben, azonnali kiértékeléssel, díjmentesen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020 

Európa Nemzeti Egészségvédelmi Program - Dermatron Egészségügyi Szolgáltató 

Központi koordináció Magyarország: 

H-2000 Szentendre, Deli Antal út 39/4,  

Telefonszám : (+36) 20 318 4997, Emai l :  info@egeszsegprogram.eu 

 

 

 

TECHNIKAI PARAMÉTEREK 

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB MOBILDIAGNOSZTIKAI KÖZPONTJA 

 

Hosszúság: 17 m  Szélesség: 2.5 m   Magasság: 4.3 m Súly: 20 t 

Tengelyterhelés:  5 t tengelyenként (4 tengely)  

Áramigény: 380V 32A, kábelvégünk 5 pólusú 32A (Kérjük a szűrőkamion mellé biztosítani) 

Kamion előtti váróterület: 20 m hosszú és 7 m széles 

Kamion rendszám: LTW-191  Logisztika rendszám: MNX-739  Koordináció rendszám: LNV-519 

 

A kamion méretei lévén kérjük figyelembe venni a kanyarodási és ráfordulási szöget. Pld: ha egy kapun kell 

beállni nem elég a szélesség 2.5 m figyelembe vétele, hanem a közel 20 m hossz. fordulási szögét is figyelembe 

kell venni. Fontos tényező a beállásnál a magassági korlát is elsősorban fák és telefonvezetékek lehetnek a 

beállásnál nehézséget okozó tényezők. A kamion alacsony padlózatú ezért a padkára, meredek, éles dőlésszögű 

lejtőn nem tud beállni, mert fennakadhat. A parkoltatásnál vízszintes terület a megfelelő. A szűrőkamion bejárata 

a menetirány szerinti jobb oldalon található, az elhelyezésnél a kinti terület építése ehhez igazodik. A 

látványtervben szereplő sátrak elrendezése a helyszínekhez igazodva változtathatóak. 
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