
  

 
 

 

 

 

 
 

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. 
 
Dr. Egervári Ágnes megküldte  beszámolóját, ami a tájékoztató mellékleteként olvasható.  
 
Kérem az egészségügy aktuális helyzetéről szólótájékoztató elfogadását. 
 
Biatorbágy, 2019. január 17. 
      

 
 

                                                                                Bodorkos Ádám s.k. 
                                                                                 bizottsági elnök 

 

 
 
 

     
Melléklet: 

Dr.Egervári Ágnes tájékoztatója  
 
Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Lengyel Anita  
 
 

Város Képviselő-testülete 
Egészségügyi és Szociális Bizottság 

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-
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Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!  

Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Mint ismeretes, a VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázaton támogatást nyertünk az „Egészségtudatos 

közösségek a Budakeszi Járásban” című pályázatunkkal Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) 

létrehozására Biatorbágyon.  

 

Megvalósult tevékenységeink 

 

Az EFI iroda 2018.09.01-jén kezdte meg működését a Biatorbágyi Egészségházban. Elsőként a 

biatorbágyi Egészségnap megszervezése volt feladatunk. 2018.09.29-én több, mint 300 fő vett részt az 

eseményen, melyre a médiában is felhívtuk a figyelmet.  

A szakmai program egyes elemeihez felkerestük a megfelelő szakembereket, ajánlatok kiküldése és 

egyeztetések történtek. A tulajdonos önkormányzat döntése értelmében az Iroda az Egészségház 2. 

emeletére került. Az illetékes szakemberek hatékony támogatásával 2 irodahelyiség és egy csoportszoba 

elkészült. 

2018 novemberétől elindult a jóga és zumba óra Biatorbágyon, továbbá az EFI programjába új elemként 

bekerült az önvédelmi oktatás is 12 éves kor feletti gyermekeknek és felnőtteknek. 

2018.11.09-én megtartottuk az I. Partnerségi Munkacsoport ülést, melyre meghívást kaptak a járás 

polgármesterei, iskolái, felnőtt és gyermek háziorvosai, valamint a védőnők. A rendezvényen közel 40-en 

vettek részt, 11 település képviseletében. 

2018.11.24-én Budakeszin megrendezésre került a Városi Egészségnap, melynek szervezésében és 

lebonyolításában is részt vettünk a Budakeszi Önkormányzat iránymutatásával. 

2018. decemberében a biatorbágyi önkormányzat és a helyi Művelődési Központ dolgozói részére 

gerinckímélő munkavégzés címmel 1 órás tréningek kerültek megtartásra az új EFI irodában.  

A pályázat első mérföldkő határideje 2019. január 15. volt. A 2018.12.31-re elérendő 1000 fős 

indikátorszámot sikeresen teljesítettük, az elszámolást az előírt határidőn belül benyújtottuk. 

 

Az Egészségház 

 

vonatkozásában sajnos, továbbra sem sikerült a bőrgyógyászati rendelést szakember hiányában  

elindítani. A  tervezett rtg. fejlesztéshez kapcsolódóan részben átépítésre, részben újabb NEAK 

finanszírozási tárgyalásokra  lesz szükség. A rendelések tapasztalatainak alapján kapacitás- 

átcsoportosítást tervezünk.  

 Biatorbágy, 2019. január 16. 

Tisztelettel:   

                              

                                                                                               

                                                                                                   dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes 

        ügyvezető  
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