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ELŐTERJESZTÉS 
 
Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról 

Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2022. áprilisi ülésén kérte, hogy 
kerüljön június hónapban napirendre a Népegészségügyi Program felülvizsgálatára.  

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152/B. §-a szabályozza az 
egészségterv megalkotására vonatkozó szabályokat. 

„ A járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, 
ahol működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfejlesztési irodák bevonásával - 
a járásszékhely város önkormányzata a területileg érintett települési 
önkormányzatokkal vagy azok társulásaival egészségtervet [a továbbiakban: járási 
(fővárosi kerületi) egészségterv] dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak 
megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó 
egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok szereplőivel. 

Indokolás 

Az Eütv. 152/B. §-a módosításra került az egészségterv területi meghatározottságára 
vonatkozóan, a célszerű jogalkalmazás érdekében. Az egészségterv járási, illetve 
fővárosi kerületi szinten kerül kidolgozásra. Az egészségtervet a járásszékhely város 
önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok 
társulásaival dolgozza ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról. Az 
egészségterv megalkotása azon járásokban, ahol működik egészségfejlesztési iroda, 
az egészségfejlesztési irodák bevonásával történik, együttműködve a fővárosi és 
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalával, az alapellátást és a 
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb érintett ágazatok 
szereplőivel.” 

A helyi szintű egészségtervezési munka egyik iránymutatója az Egészségügyi 
Világszervezet deklarációja által megfogalmazott értékre épül, ezek: 

1. az egészség alapvető emberi jog; 
2. esélyegyenlőség az egészségvédelem terén és szolidaritás az ehhez 

kapcsolódó programok esetében, az országok között és az egyes országokon 
belül egyaránt; 

3. résztvevői felelősségvállalás az egyének, a csoportok, az intézmények és 
közösségek részéről az egészségfejlesztés érdekében. 

A felsorolt három értékre épül négy alapelv, amelyek a helyi közösségek 
egészségfejlesztésre fókuszáló stratégiai tervezési folyamataiban kell, hogy 
meghatározó szerephez jussanak: 
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1. Az egészségi kockázatok kezelésére irányuló programok során 
megkülönböztetett figyelem forduljon a fizikai, gazdasági, társadalmi, 
kulturális és nemek közötti eltérésekből adódó sajátosságokra, a 
multiszektorialitás elvének hangsúlyozására, az egészségi állapotról képet 
adó felmérések eredményeinek felhasználására; 

2. az egészségre gyakorolt hatások által vezérelt programok és beruházások 
az egészségfejlesztés és a kórházi ellátás területén; 

3. integrált család-, és közösség-orientált egészségügyi ellátórendszer 
működtetése, rugalmas és felelősségteljes kórházi háttér biztosítása; 

4. részvételen alapuló egészségfejlesztési folyamat, amelyben partnerként 
jelennek meg a családok, iskolák, munkahelyek és a helyi közösség 
képviselői, és amely egyben támogatja a döntéshozatali és megvalósítási 
folyamatokat, ezzel is erősítve a közös célokért való felelősségvállalást. 

A fentiek segítik a helyi közösségeket az életminőségük javításában, egészségük 
fejlesztésében úgy, és akkor, ha mindez tervszerűen rendelkezésére áll a 
döntéshozóknak. A helyi EGÉSZSÉGTERV ezt a célt szolgálja. 

Az adott közösség egészségterve nem csupán egybefoglalja az egészségi állapotot 
javító különböző programokat, hanem figyelembe veszi az adott közösség, az adott 
helyi viszonyok lehetőségeit és igényeit, s az egészséget befolyásoló tényezőket, 
melyhez tudatos tervezéssel felépíti azt az irányvonalat, ami javítja a helyi 
életszínvonalat. 

Az egészségterv, a már meglévő – szellemi és anyagi – erőforrások felhasználását új 
értelmezéssel tölti fel, s minden helyi fejlesztés hatékonyságát növelni képes. 
Társadalmi és gazdasági hatása, mérhetően megjelenik az adott közösség életében. 

Az egészségterv készítésének folyamata: 

Egészségkép, helyzetkép elkészítése 

        Kérdőívek kitöltés 
        Első informatikai értékelés 
        Első szakmai értékelés 
        Epidemiológia adatok begyűjtése vagy elkészít(tet)ése 
        Helyi igények és lehetőségek megismerése, helyi konzultáció 
        A kérdőívek kiegészítése és pontosítása 
        Előzetesen nem kategorizált válaszok szakértői SWOT besorolása 
        Végleges anyag összeállítása 
 

Szükségletfelmérés 

        Kérdőívek kitöltése 
        Előzetes informatikai értékelés 
        Első szakértői értékelés 
        Kérdőívek kiegészítése pontosítása 
        Válaszok kategorizálása a SWOT szerint 
        Végleges anyag összeállítása 
 



Egészségterv készítése 

        SWOT analízis elkészítése a helyzetkép és a szükségletfelmérés eredményeiből 
        Probléma meghatározása 
        Stratégiai célok és irányvonalak megfogalmazása 
        Cselekvési terv elkészítése 
 

Az egészségterv kétféle módon készülhet: 

− helyi önkormányzat, helyi közösségek, helyi egészségügyi alapellátás, 
kulturális és egyéb intézmények aktív embereiből összeállt munkacsoport, akik 
megfelelő képzésen vesznek részt, s így maguk, szakértői közreműködéssel és 
adatgyűjtéssel együtt készítik el az egészségtervet. 

− külső szakértői közreműködéssel, mely feltételezi az adott közösség aktív 
közreműködését és ennek formáját is biztosítja.  

Az egészségterv elkészítésének célja a lakosok egészségi állapotának javítása. Az 
országos szinten és az Európai Unióban jelenlevő irányelvek és jó gyakorlatok 
adaptálása lehetővé teszi, hogy a lakosok egészségi állapota javulhasson, illetve, hogy 
meghatározzuk az alapvető irányelveket az egészségügyi ellátás fejlesztésében. 

A fentiek alapján javaslom, hogy önkormányzatunk külső szakértő(k) bevonásával 
készíttessen Biatorbágy városra egészségtervet. Javaslom, hogy az előkészítő munka 
koordinálásával bízza meg a Képviselő-testület Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft-ét, az Egészségfejlesztési Irodát és Dr. Vájer Pétert.   
 
A felkérésre az ajánlat megérkezett, nettó 750.000.- /fő (bruttó: 952.500.-) összeg 
ellenében tudják elvállalni a feladatot.  Javaslom, hogy a költségek fedezeteként az 
Egészséges Biatorbágyért Program kerüljön megnevezésre.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és az abban 
foglaltakat elfogadni szíveskedjen. 
 
Biatorbágy, 2022. június 10. 
 
 
                                                                                      Tarjáni István sk. 
                                                                                        polgármester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……/2022.(VI.30.) határozata 

Egészséges Biatorbágyért Város Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Egészséges Biatorbágyért Város 
Népegészségügyi Program felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és úgy  

dönt, hogy 

az előkészítő munka koordinálásával bízza meg a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 
Nonprofit Kft-ét, az Egészségfejlesztési Irodát és Dr. Vájer Pétert. 

Az előkészítő munka koordinálásáért Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnest és Dr.Vájer Pétert 
bruttó 952.500.- forint/fő illeti meg. 

Az előkészítő munka költség fedezeteként az Egészséges Biatorbágyért Program tartalékkeret 
szolgál. 

A megbízási szerződések előkészítésére felkéri a polgármestert. 

A Biatorbágy Város Egészségügyi Programjának elfogadásáról szóló napirend a 2022. 
októberi képviselő-testületi ülésre kerüljön elkészítésre. 

 

 
 

Határidő: 2022. október 15. 
Felelős: polgármester  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
 
 

  
 Tarjáni István s.k. dr. Hajdu Boglárka s.k. 
 polgármester jegyző 
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