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TÁJÉKOZTATÓ
Biatorbágy Város egészségügyi helyzetéről
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális
Bizottsága az 55/2017.(VI.19.) számú határozatával döntött arról, hogy minden bizottsági
ülésén napirendjére tűzi az egészségügy aktuális helyzetéről szóló beszámolót.
A beszámoló elkészítésére és bizottság elé terjesztésére Dr. Csaba Jánost bízta meg.
A Dr. Csaba János és Dr. Egervári Ágnes is megküldte november havi beszámolóját, amik a
tájékoztató mellékleteként olvashatóak.
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szólótájékoztató elfogadását.
Biatorbágy, 2018. január 4.

Bodorkos Ádám s.k.
bizottsági elnök

2018. januári beszámoló
Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság
Mint a város egészségügyi koordinátora, a MediFittnesz program-ról
értesítettem a kollégákat. Átnézték, telefonon is konzultáltunk, de több
tisztázatlan és érdektelen ok folytán nem találták követendőnek, nem
kívánnak rajta részt venni.
2017.dec.14-én a Biatorbágyi Eü. Szolgálat Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
–melynek elnökévé választottak - összeült, és megtárgyalta a Kft. 2017-18. évi
üzleti tervét, valamint a 2018. évi költségvetését.
Jegyzőkönyve mellékelve.
A város mobil emlőszűrő állomásának engedélyezése – számtalan telefon és
személyes megbeszélés után – végre sikerült! Kovács Hajnal irodavezető és
jómagam is ezt egy nagy haditettként könyveljük el! Következő napokban
személyesen is egyeztetünk a kivitelezésről.
Mellékelem Cornides Ágnes és Kovács Hajnal leveleit.
2018. január 05. napján kelt levelében a Magyar Államkincstár megküldte
értesítését a PM_EUALAPELLATA_2017/81 pályázatra vonatkozóan, ami
alapján a nemzetgazdasági miniszter 2017. december 28-án hozott
döntésével elutasította az Önkormányzat által benyújtott pályázatot.
A MÁK értesítését a tájékoztató melléleteként olvashatják.
Boldog, egészségben és sikerekben gazdag Újévet kívánok a Bizottság
tagjainak:
Biatorbágy, 2018-01-09.

Tisztelettel
Dr. Csaba János
Eü.koordinátor

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!

A Bizottság megkeresésére az alábbiakban összefoglalom az Egészségház működésével kapcsolatos
legutóbbi adatokat és történéseket.
Változások a betegellátásban
A Képviselőtestület határozata értelmében október elsejétől csak a Biatorbágyi lakosokat láthatjuk
el térítésmentesen – ez nem csak a betegek, hanem a közreműködő orvoskollégák számára nehéz
helyzet.Herceghalom és Páty tekintetében a részletes adatokat – melyek az előzetes becsléseknek
megfeleltethetőek – mellékelem.
Pályázatok
A VEKOP 7.2.2.-17 és a VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázatok értékelésem még nem történt meg.
Nincs információnk
továbbra sem a többletkapacitás- befogadás iránti kérelem elbírálásáról. Rendkívül kedvezőtlen ez a
helyzet
A Kft üzleti tervét
a fentiek figyelembevételével az elvárt formátumban állítottuk össze, azt a Felügyelő Bizottság
tárgyalta és elfogadta.
Biatorbágy, 2018 január 11.

Tisztelettel :

dr Radnainé dr Egervári Ágnes
ügyvezető

