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ELŐTERJESZTÉS 
 

A 2019. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

Az elmúlt években minden évben önkormányzati támogatás és együttműködési 
megállapodás keretein belül megrendezésre került a Városi Egészségnap.  
 
2018. évben Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. kapta meg a 
lehetőséget, hogy megszervezze és lebonyolítsa az Egészségnapot. 
 
A 2018. évi Egészségnapon első alkalommal nyílt lehetősége Biatorbágy lakosainak 
egy átfogó egészségvédelmi szűrőprogramban való részvételre.  
 
A program különböző szűrővizsgálatokon és előadásokon keresztül szólította meg a 
város lakosait és hívta fel a megelőzés fontosságára.  
 
Dr. Egervári Ágnes a 2019. január 21-ei ESZB ülésen szóban elmondta, hogy az 
előzetes tárgyalások alapján 2019. szeptember 28. napján ismét a városba érkezhet 
az a szűrőkamion, ami Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központjaként 
37 féle átfogó vizsgálat elvégzését teszi lehetővé egy helyen, egy időben.  
 
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. 
 
A program megvalósításához Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
ügyvezetője a 2018-as évvel megegyezően, a lebonyolításában részt vevő 
személyek részére, reprezentációs költség megállapításaként 600.000.- azaz 
hatszázezer forint összegű támogatást kér. 
Javaslom az előző évvel megegyezően kért támogatási összeg biztosítását az 
Egészséges Biatorbágyért Program keretből. 
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy támogassa, hogy 2019. 
szeptember 26-án a Magyarország legnagyobb mobil diagnosztikai központja a 
biatorbágyi lakosok körében elvégezze az általa biztosított szűrővizsgálatokat.  
 
Biatorbágy, 2019. február 12. 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                  polgármester   

Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
…../2019. (II. 28.) határozata 

 
A 2019. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről 

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

 
1. Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. szervezése alatt 2019. 

szeptember 28. napján, Biatorbágyon ingyenes szűrővizsgálat 
megrendezésére kerüljön sor a „Megelőzés éve 2018-2019” programon 
belül.   

2. A szűrővizsgálat a városi Egészségnap keretén belül valósuljon meg.  
3. Az Egészségnappal összefüggő programok megszervezésével és 

lebonyolításával a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-t bízza 
meg.  

4. A Program megvalósításához szükséges reprezentációs célokra 600.000.- 
forint összeget az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből fedezi.  

5. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező Pénzeszköz -
átadási Megállapodás aláírására. 

 
 
 

Határidő: 2019. szeptember 28. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: szervezés 
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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 2019. évi 
Egészségnappal összefüggő kérdésekről szóló …./2019. (II. 28.) számú 
Képviselő-testületi határozattal elfogadott szűrővizsgálatok lebonyolításához 
szükséges reprezentációs költségeknek a 2019. évi költségvetés Egészséges 
Biatorbágyért Program keretéből történő biztosítására. 

1.2. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az ../2019.(II.28.) 
számú önkormányzati rendeletét Biatorbágy Város Önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről (továbbiakban: költségvetés). 

1.3. A költségvetés 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint pénzeszköz átadásáról 
rendelkezik az Egészségügyi Szolgáltató részére a 2019. 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 „Megelőzés éve 2018-2019” 
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program lebonyolításában részt vevő személyek reprezentációs költségeinek 
biztosítása. 

2.2. A pénzeszköz átadása az Egészségügyi Ellátó bankszámlájára (10918001-
00000093-47640003) történő egyösszegű átutalással történik, az 2019. 
………..hó ….napján 

2.3. A pénzeszköz átadás célja a Biatorbágyi Egészségház 2019. szeptember 28-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, 2019. ……………….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 
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