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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2016. évi programjáról 

 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a 12/2016.(II.22.) határozatában javasolta a 
Képviselő-testületnek, hogy az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 
2016. évi programjainak megszervezésére és megvalósítására 1.659.000.- Forint 
összeget különítsen el a 2016. évi költségvetése Egészséges Biatorbágyért Program 
keretéből. 
Ezen kívül az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet 8.1. pontja 
egészüljön ki azzal, hogy az Egyesület a városi Egészségnapra vonatkozó 
részletesen kidolgozott, pénzügyi bontást is tartalmazó programját legkésőbb 2016. 
április 8. napjáig nyújtsa az Önkormányzat részére.  
 
Továbbá az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet 9.1 pontja az előző 
évhez hasonlóan a határozat 2. pontjában kért részletes programtervvel 4 részletre 
tagolt kifizetéssel kerüljön vissza a Bizottság április ülésére. 
 
Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület elnöke dr. Juhász Zsuzsanna 
eljutatta az Önkormányzat részére a 2016. évi városi egészségnapra vonatkozó 
programját, ami az előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Az Egyesület 2016. évi programjainak költsége összesen: 1.659.000.- forint, 
amit az Önkormányzat az Egészséges Biatorbágyért program keretéből a 
melléklet együttműködési megállapodás fizetési ütemezése alapján utal az 
Egyesület számára.   
Az Együttműködési megállapodás módosításra került az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság 12/2016.(II.22.) határozatában foglaltak szerint. 
 
Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az 
együttműködési megállapodást illetően. 
 
Biatorbágy, 2016. április 11. 

 
 
 
Tisztelettel:              
                                Tarjáni István sk. 
                                   polgármester   
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2016. (VI. 28.) határozata 
 

Az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2016. évi programjáról 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 2016. évi 
programjáról szóló előterjesztést, 

2. felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
Együttműködési Megállapodás aláírására, a Jegyzőt az ellenjegyzésre. 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 

 
 
 
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött 

egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzat (2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a), - 
képviseli: - dr. Kovács András ellenjegyzése mellett - Tarjáni István polgármester – mint 
Önkormányzat, 

másrészről az Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület (2051 Biatorbágy, Nagy u. 
54.), - képviseli: dr. Juhász Zsuzsanna elnök – mint Egyesület, bírósági végzés száma: 
3030, adószám: 18690950-1-13) között az alábbi feltételekkel. 

együtt: Felek 

I. A szerződés tárgya 
 

1.  Az Egyesület vállalja a 2016. évi Egészséges Biatorbágyért Program keretén belül a .  

-   Egészségklub-Közösség klub   

-   Nordic Walking Sport  

-   Városi Egészségnap 

-   Szűrővizsgálatok  

-   Lisztérzékenység klub  

- Diabétesz klub megvalósításával járó szervezési és szakmai munka előkészítését, 
lebonyolítását.  

 

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egészséges Biatorbágyért Program 
megvalósításához – a mindenkori költségvetés ismeretében, pénzügyi 
lehetőségeinek függvényében – forrást biztosít. 

II. A felek jogai és kötelezettségei 
 

1. Az Egyesület köteles a – költségvetéssel alátámasztott – részletes szakmai program 
elkészítésére, amelyet az Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának 
jóvá kell hagynia (a részletes program a szerződés 1. számú mellékletét képezi). 

2. Az Önkormányzat az Egészséges Biatorbágyért Program keretéből az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság által javasolt, a képviselő-testület által megszavazott összeget 
az Egyesület részére a programok megvalósítására, illetve a pályázati önerő 
biztosítására támogatásként átutalja. 

3. Az Egyesület a végzett munkájáról beszámolót készít, melyet 2017. év január 31. 
napjáig benyújt az Önkormányzat illetékes bizottságának. A beszámolóban 
részletesen ismertetni kell 

- a benyújtott pályázatok számát, tárgyát, eredményességét; 

- a pályázaton elnyert pénzeszközök összegét, felhasználását; 

- a megtartott programokat, továbbá  



- a szűrő- vagy egyéb vizsgálatok esetében annak eredményét.  

4. Az Egyesület köteles az Egészséges Biatorbágyért Program megvalósítására kapott 
pénzeszközökkel tételesen, számlákkal igazoltan 2016. december 31. napjáig 
elszámolni. 

5. Az Egyesületet az Egészséges Biatorbágyért Program megvalósításával járó 
feladatok ellátásáért díjazás nem illeti meg. 

6. Az Egészséges Biatorbágyért Program megvalósításával járó szervezési és szakmai 
munka elvégzése, a pályázatok jogi, szakmai előkészítése kizárólag az Egyesület 
feladata, annak elvégzéséért kizárólag az Egyesület a felelős. 

7. Az Önkormányzatot az I/2. pontban meghatározottakon túl egyéb feladat nem terheli. 

8.  Az Önkormányzat az I/1 pontban rögzített programok megvalósításához 1.659.000.- 
forintot, azaz egymillió-hatszázötvenkilencezer forintot biztosít az Egészséges 
Biatorbágyért Program keretéből. 

8.1 Az Egyesület vállalja, hogy a városi Egészségnapra vonatkozó részletesen 
kidolgozott, pénzügyi bontási is tartalmazó programját (továbbiakban: Program) 
legkésőbb 2016. április 8. napjáig benyújtja az Önkormányzat részére.  

9. A 8. pontban említett összegek kifizetése az alábbi részletekben történik:  

9.1 Az Egészséges Biatorbágyért Programra vonatkozóan: 

-I. részlet: Az Önkormányzat az Egészségklub- Közösség klub, a Diabétesz 
klub  és a Lisztérzékenység klub programok megvalósítására 248.000.- Ft-
ot, azaz kettőszáznegyvennyolcezer forintot 2016. május 5. napjáig 
átutalással teljesíti az Egyesület 10403208-50515555-52501006 számú 
bankszámlára. 
 
- II. részlet: Az Önkormányzat a Szűrővizsgálatok megvalósítására 330.000.- 
Ft-ot, azaz háromszázharmincezer forintot 2016. július 5. napjáig átutalással 
teljesíti az Egyesület 10403208-50515555-52501006 számú bankszámlára. 
 
- III. Az Önkormányzat a Városi Egészségnap Program megvalósítására 
980.000 Ft-ot, azaz Kilencszáznyolcvanezer forintot a Program benyújtását 
követő legkésőbb 2016. augusztus 5. napján átutalással teljesíti az 
Egyesület10403208-50515555-52501006 számú bankszámlára. 
 
-IV. Az Önkormányzat a Nording Walking Sport Program megvalósítására 
131.000.- Ft-ot, azaz egyszáz- harmincegyezer forintot 2016. november 5. 
napjáig átutalással teljesíti az Egyesület 10403208-50515555-52501006 
számú bankszámlára. 

III. A szerződés hatálya, megszűnése 

1. Jelen szerződés aláírása napján lép hatályba és határozott időre 2016. december 
31-ig szól. 

2. Jelen szerződés megszűnik a felek közös megegyezése, bármelyik fél rendes vagy 
azonnali hatályú rendkívüli felmondása alapján. 



3. Bármelyik fél jogosult a szerződést 1 hónapos felmondási idővel a másik félhez 
intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani. 

4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
másik fél jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit súlyosan megsérti.  

IV. Egyéb rendelkezések 

1. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 
valamint a hatályos jogszabályok, szakmai előírások rendelkezései az irányadóak. 

2. A felek megállapodnak abban, hogy jogvita esetén a bírósági eljárást megelőzően 
kötelező egyeztető tárgyalást tartanak, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 
Amennyiben az egyeztető tárgyalás nem vezet eredményre, úgy a peres eljárásra a 
Budaörs Járási Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

3. A felek jelen megállapodást - elolvasás és értelmezés után - helybenhagyólag 
aláírták és azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

 

Biatorbágy, 2016. ………hó…….nap           

 
 Tarjáni István dr. Juhász Zsuzsanna 
 polgármester elnök 
 Biatorbágy Város Önkormányzata       Egészséges Biatorbágyért Közhasznú Egyesület 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
dr. Kovács András 
jegyző 
 
 
Czuczor Orsolya 
pénzügyi osztályvezető 
 

 
 
 

 



VÁROSI  EGÉSZSÉGNAP 2016. 09. 17. szombat 8-14 óra

(Részletes program)

Megtiszteltetés  Egyesületünk számára,  Biatorbágy Város Önkormányzatának megbízása a 2016 
évi „Városi Egészségnap”  szervezésére.

Ebben az évben is folytatjuk városi Egészségnap hosszú évekre visszanyúló hagyományát. 
Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára és lehetőségeire, és 
tudatosítsuk, hogy szűrővizsgálatok segítségével a betegségek tünetmentes szakban felfedhetőek és 
megelőzhetőek, az állapotromlás megakadályozható.
Célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségmegőrzés fontosságára és lehetőségeire, és tudatosítsa, 
hogy szűrővizsgálatok segítségével a betegségek tünetmentes szakban felfedhetőek, megelőzhetőek.
A korábbi évek szervezési tapasztalatait elemezve és felhasználva látunk neki a munkának és a civil
szervezetek bevonásával, a Faluházzal közös szervezésben állítjuk össze a programot. 

 - Szűrővizsgálatok -  Egészségház  

  - Véradás -  Egészségház

  - Egészségpiac és bemutatók– Mester utca, Fő tér 

  - Szakmai programok, előadások – ÖK házaságkötő terem

Részletes program 2016. 09. 17. szombat   8-14 óráig

1. Egészségházban szűrőprogramok, egészség-tanácsadás, véradés

– Véradás: Vöröskereszt - Magyar Vöröskereszt Biatorbágy Alapszervezete

– Szűrővizsálatok
- Pajzsmirigy nyaki UH  -  Dr. Pilaszanovich Ildikó  - Kucsera Bea
- Tüdőgyógyászati szűrések: spirométerrel történő szakvizsgálat, peak Flow mérés,
   légzésfunkciós szűrés.  Allergia vizsgálat - Dr. Geiger Katalin - + 2 asszisztens –
- Gyermekszemészet -Dr. Zólyomi Tímea  
- Felnőttszemészet glaukoma szűrés - Dr. Magyar Sarolta
- Kardiológia -  EKG, Belgyógyászati tanácsadás, rizikóstátusz elemzés - Dr. Koós Csaba – Bancsó
  Szabina
  BMI (testtömeg index) számítás, boka/kar index mérés, bioimpedacia (testzsír százalék
  meghatározás, vázizomtömeg) mérés, haskörfogat mérés, 1 asszisztensnő
- Bőrgyógyászat - Dr. Szilágyi Melinda
- Ortopédia - Dr. Csákányi László
- Diabetológia - Dr. Kiss Éva - Winkler Mária – Darnai Erika  Diabetes szűrővizsgálatok
  neuropathia szűrés,  bemutató filmek vetítése (lábápolás, diétás tanácsok)
- ODM /Csontsűrűség mérés - Bóna Judit
- Gyorstesztek: koleszterin, vércukorszint mérés, vérnyomásmérés, trigliceridszint mérés
  húgysavszint mérés, PSA gyorsteszt (prosztata szűrés 40 év feletti férfiak részére), ceiakia szűrés. -
  2 asszisztens
- Hallásvizsgálat - Amplifon
- Számítógépes talpnyomás mérés, lábsataika mérés
- Biorezonancia mérés 
- Masszázs - Bereczky M 

https://www.facebook.com/groups/1008079579250830/


2. Az önkormányzat házasságkötő termében ismeretterjesztő előadások.  10.00 – 11.30

- Dr. Takács Ildikó - radiologus főorvos Budai Egészségközpont

„A mellrákról másként”

- Dr.  Sugár István – aneszteziologus főorvos www altatas.hu

„Tévhitek és félelmek az altatás alatt”

A Mester utcában a szabadban Egészségvásár, termékbemutatók, sporttal kapcsolatos és kulturális 
programbemutatót tervezünk.  08.00 – 14.00 óráig

A tavalyi év szervezési tapasztalata azt mutatta, hogy a rendezvény helyszíne -  Egészségház  és 
annak környezete jobban összefogja a szűrővizsgálatokon kívüli programokat is. Ezáltal nagyobb 
látogatottság biztosítható. 

Színes programokal igyekszünk még vonzóbbá tenni minden korosztály számára a rendezvényt. 

A lezárt Mester utcában lesznek az árusok, pultos bemutatók (Egészségvásár) és a központi 
színpad, szpiker sátor, Vöröskeresztes sátor, újjáélesztési bemutató. 
Egészségfalatok kínáló és egészségfalat-vásár.  8.00 – 14.00 ig
A színpadon  táncbemutató és meglepetés vásári komédia 10.30 – 13.30 ig  (a tácbemutató után - 
vásári komédia előtt )az akadályverseny eredményhirdetése és a díjak átadása)
Az Egészségház melletti ligetes részen kisgyermekes programok, játszóház, kézműves 
foglalkoztatók, arcfestés, fejlesztőjátékok bemutatója, „Játékos fejlesztés otthon” film vetítése.
Az Egészségfejlesztési Intézet Egészségnapi programja. Varázstánc bemutató 9.30 – 10.30 ig
A Főtéren iskolás csoportok ügyességi sport és elsősegély tudáspróba „akadályversenye”. 
(6 állomással) 9.00 – 10.30 ig

A rendezvény után 12.00 – 15.00 ig bográcsban főtt finom falatok a szűrésben résztvevő 
egészségügyi dolgozók számára

Költségek részletezése

Szűréshez, Egészségház
A szűrővizsgálatokban résztvevő szakdolgozók díjazása + járulékok 485 000 Ft
Üzemanyag   30 000 Ft
Accutrend Cholesterin triglicerid, prostata chek szűrőcsíkok   75 000 Ft
Egyéb szűrőcsíkok, Ultrahang gél, egyéb szakmai eszközök   25 000 Ft
Irodaszer   25 000 Ft
Pogácsa, ital, kínáló falatok a résztvevő EÜ dolgozók számára   32 500 Ft

Szpíker munkadíja   20 000 Ft

Kisgyermekes program
Babuka interaktív játszóházhoz  anyagköltség   20 000 Ft
Gólyafészek bölcsőde kóstolóval egybekötött ételbemutatója   20 000 Ft
Nagycsaládos játszóház (lufifújás, stb)        5 500 Ft



Vöröskereszt részére  baleset-szimulációs anyagok összetevői + gyógyszertári számlák
alapanyagok bográcsban készitett ebédhez
a szervező -résztvevők számára  60 000 Ft
utiköltség  15 000 Ft

Előadói díj (Kulturális program) +  marketing                                              90 000 Ft
Üzemanyag  21 000 Ft
Ismeretterjesztő szakmai előadások előadóinak, virág, ajándék  15 000 Ft

Banki költségek (Kp. felvétel átutalások stb.)  15 000 Ft
Telefon költségek  25 000 Ft

 Összesen      980 000 Ft

A szervezés során felmerült egy esti kulturális, pontosabban egy kerekasztal beszélgetés lehetősége 
a Faluház Nagytermében,  amely témájában várhatóan nagy érdeklődésre tarthat számot. 

Esti program 2016.09.17.  19-21.ig  Faluház
TEST,  LÉLEK,  SZELLEM 
Egészségről, betegségről másként  kerekasztal beszégetés

Kovács Péter moderátor  Érthetően az Egészségért Alapítvány vezetője Internetpatika Kft 
(biatorbágyi lakos.)
A kerekasztal-beszélgetésen dr. Papp Lajos szívsebész, dr. Csókay András idegsebész és         
dr. Darnói Tibor háziorvos, holisztikus orvos (biatorbágyi lakos.) vesz részt.  
A beszélgetés moderátora az  Érthetően az Egészségért Alapítvány  alapítvány elnöke, Kovács 
Péter. 
A beszélgetés résztvevői mindhárman orvosok, mégis ugyanazon dologra más-más aspektusból 
tudnak tekinteni, így különböző nézőpontokat ismerhetnek meg az érdeklődők. A beszélgetés során 
szóba kerül, hogy felelősek vagyunk saját életünk minőségéért: mit kell és lehet tenni az életünk 
megváltoztatása érdekében, milyen kapcsolatban állnak ezek a kérdések a betegséggel, mi kell a 
gyógyuláshoz, mi az értelme az életnek és a halálnak, milyen szerepe van a hitnek egészségünkben 
és betegségünk idején. Aki részt vesz az előadáson, az lelkileg feltöltődve,  új impulzusokkal, 
érzésekkel térhet haza, esetleg átgondolva azt is, hogy saját életük, boldogságuk érdekében milyen 
lépéseket kell tenniük, mert az előadók fogalmazása szerint, senki ne kívülről várja a változást, 
amíg saját maga nem hajlandó tenni ennek érdekében. 

A  kerekasztal-beszélgetést Novák Csaba vezető coach előadó és Varga Tibor humanologus és 
tanító,  rövid, felvezető előadása vezeti be. ("A valós motiváció - a változtatáshoz-gyógyuláshoz", 
„Az érzelmeink, támogatói vagy akadályozói a változtatásnak-gyógyulásnak”.)

http://www.erthetoen.hu/
http://www.erthetoen.hu/news/kerekasztal-beszelgetes-orvosokkal-a-betegsegekrol-es-
gyogyulasrol-maskeppen/
https://www.facebook.com/csokayeloadas/posts/1039232919468397
http://www.alon.hu/gyo…/test-lelek-szellem-kulcsszo-szeretet 

A program most van egyeztetés alatt. Ennek költségét a Faluház és a rendezvényen fizetős 
résztvétel tudná fedezni.

http://www.alon.hu/gyor-egeszseg/test-lelek-szellem-kulcsszo-szeretet
https://www.facebook.com/csokayeloadas/posts/1039232919468397
http://www.erthetoen.hu/news/kerekasztal-beszelgetes-orvosokkal-a-betegsegekrol-es-gyogyulasrol-maskeppen/
http://www.erthetoen.hu/news/kerekasztal-beszelgetes-orvosokkal-a-betegsegekrol-es-gyogyulasrol-maskeppen/
http://www.erthetoen.hu/
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