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ELŐTERJESZTÉS 
 

Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program költségvetési keretének 
felhasználásáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata a 4/2022.(II.25.) rendeletével elfogadta a 2022 évi 
költségvetését. Az Egészséges Biatorbágyért program költségvetési keretösszege 
21.040.000. forint. 
A Képviselő- testület 2022. évi munkatervében október hónapban napirendi pontként 
szerepel az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program költségvetési keretének 
felhasználásáról szóló előterjesztés. 
A keretösszeg eddigi felhasználása az alábbi táblázatban került összefoglalásra, kiemelve a 
felhasználás állapotát, valamint, hogy az összeg elszámolásával kapcsolatos beszámoló 
mikor készül el: 
 

Kt. határozat 
száma 

Szerződő fél Költségvetésb
en szereplő 

összeg 
(forint) 

Szerződés
es összeg 

(forint) 

Végrehajt
ás 

állapota 

megtett 
intézkedé
s 

57/2022.(II.24.)  Dr. Vass 
Miklós 
Alapítvány  

2.400.000. 2.400.000.  
beszámoló 
februárban 

szerződés 
aláírva 

130/2022.(III.31.) Egészségnap 1.000.000. 1.000.000. beszámoló 
februárban 

szerződés 
aláírva 

 Szűrővizsgál
atok 
szervezése 

5.000.000.   előkészíté
si 
szakaszb
an  

221/2021.(IX.30.) ETTE 
kérelme 

1.037.000. 1.037.000. beszámoló 
az októberi 
Kt ülésen  

szerződés 
aláírva 

5/2022.(I.27.)  Lisztérzéken
ység szűrés 

603.000. 693.000. beszámoló 
2023. 
január 
hónapban  

szerződés 
aláírva 

262/2022.(IX.29.) Memória 
Caffé 

1.000.000. 700.000. beszámoló 
februárban 

szerződés 
aláírva 

 Szűrővizsgál
atok-eü 
programokon 
kívül  

5.000.000.   előkészíté
si 
szakaszb
an 

felhasznált 
összeg 
összesen:  

  5.830.000.   

 

 

 

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
Telefon: 06 23 310-174/213 mellék • Fax: 06 23 310-135  

E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu  



Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes az Egészséges Biatorbágyért Program 2022. évi 
költségvetési keretéből az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program egyes 
súlypontjainak meghatározásához az alábbi javaslatokat tette: 
 

1. Korfa, az idei évben megfelelő szakember bevonásával. Forrásigény bruttó 
1.200.000.- Ft  

 
2. Melanoma szűrés megszervezését és lebonyolítását tervezi: A rosszindulatú 

bőrdaganatok időben történő felismerése népegészségügyi jelentőségű - a 
településen helyben megvalósított szűrőkampány lebonyolítása az idei szakmai 
tervben szerepel. Tervezhető költség 300 fő szűrésére 3.500.000.-Ft. 
 

3. Elsősegélynyújtó tanfolyam keretében egy képzés megszervezését tervezi a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezete, aminek fedezeteként 500.000.-Ft.  

 
A keret további felhasználásáról később születik döntés. 
 
Biatorbágy, 2022. október 20. 
 
 

Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                   polgármester  

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2022. (X. 27.) határozata 

 
Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program költségvetési keretének 

felhasználásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészséges Biatorbágyért 

Népegészségügyi Program költségvetési keretének felhasználásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja azzal, hogy a 2022. évi költségvetés Egészséges Biatorbágyért Program keretéből 

az alábbi egészségügyi tervek/feladatok/szűrések megvalósítását támogatja: 

 

1. korfa, szakember bevonásával, bruttó 1.200.000.- Ft  

 

2. melanoma szűrés megszervezése és lebonyolítása, bruttó 3.500.000.-Ft  

 

3. elsősegélynyújtó tanfolyam: bruttó: 500.000.-Ft 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Titkárság 



 

Az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program keretéből 2022-ben megvalósítandó 
programokról  

 

1. Az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program egyes súlypontjainak 
meghatározásához célszerű egy, a korfát, az alapvető egészségi állapotot és a helyi életmódbeli 
kockázatokat áttekintő elemzés és a program előrehaladásának monitorozásához metodika és 
indikátorok meghatározása. A rendelkezésre álló (háziorvosi, praxisközösségi és egészségházi, 
valamint KHS) valid adatok elemzése jó kiindulás az idei évben megfelelő szakember 
bevonásával megvalósítható. Forrásigény max. bruttó 1,2 M Ft. 
 

2. Melanoma szűrés: a rosszindulatú bőrdaganatok időben történő felismerése népegészségügyi 
jelentőségű - a településen helyben megvalósított szűrőkampány lebonyolítása az idei szakmai 
tervben szerepel. Mivel itt nem korosztályhoz kötődő betegségről van szó, egyéni behívásra 
nincs szükség. A szűrés időtartama a kérdés – ettől függően alakul a forrásigény. Ha kb. 300 fő 
részvételével számolunk, a 2 szűrési hét alatt napi 5 órával számolva kb. 3.5 M Ft költséggel 
számolhatunk. 
  

3. Az Elsősegélynyújtó tanfolyam keretében egy képzés megszervezését tervezi a Magyar 
Vöröskereszt helyi szervezete, aminek fedezete 500.000 Ft.  

 

 

2022.10.14.                                                                                                       Egervári Ágnes 
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