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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Egészségre nevelő 
és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” 
című, TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú pályázati felhívás.  

A pályázat alapvető célja:  

- a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és 
elkerülhető halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása. Az egyének 
egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek 
és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek 
elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében a lakosság életminőségének 
javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott tervekre épülő, 
egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok 
mérhető számbeli növekedése. 

A kistérségi pályázat kiemelt célja: 

- az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas 
kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt 
keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az 
egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak 
összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. 

A pályázat megvalósítása során kötelezően bevonandó együttműködő partnerként a 
kistérségben működő felnőtt vagy vegyes háziorvosi szolgálatok legalább 33%-a, és a 
kistérségben lévő közfinanszírozott fekvő- és járóbeteg szakellátó intézmény. Javasolt 
továbbá a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének együttműködő 
partnerként történő bevonása. 
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Az előkészítés során a következő feladatokat kell elvégezni, amelyek elszámolhatóak a 
pályázatban:  

a) Kistérségi egészségfejlesztési programterv elkészítése,  

b) Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) kezdeti, helyi működési 
leírásának kidolgozása, intézményi struktúrába való illeszkedésének 
megtervezése. 

A pályázat során létre kell hozni kistérségi járóbeteg szakellátó központ keretében egy 
egészségfejlesztési irodát, amelynek a megvalósítás során a következő feladatokat kell ellátni:  

 
- az EFI működéséhez szükséges részletes működési rend kidolgozása, beleértve a 

tevékenységekhez szükséges dokumentációk kialakítását az egészségügyi adatok 
védelmének figyelembe vételével; 

- partnerségi munkacsoport működtetése a kistérségben érintett intézmények, szervezetek, 
szolgáltatók, döntéshozók bevonásával; 

- a kistérségben működő, egészségfejlesztéssel foglalkozó intézmények, civil szervezetek és 
programjaik összegyűjtése, helyi nyilvántartás folyamatos vezetése; 

- életmódváltásra szoruló, azt tervező, saját kezdeményezésre, vagy a háziorvos, a befogadó 
vagy más egészségügyi ellátó intézmény által továbbküldött kliensek életmódváltó 
programba befogadása, állapotfelmérése, kockázat-besorolása után életmódváltó 
programszerű tevékenységekre javaslattétel, és az ezeken való részvétel és eredményesség 
nyomon követése; 

- a háziorvosok által végzendő népegészségügyi szűrővizsgálatokon való lakossági 
részvételt ösztönző, motiváló programok koordinálása; 

- háziorvosi által végzendő népegészségügyi szűrések szervezéséhez és egyéb alapellátási 
többletszolgáltatásokhoz szükséges szakdolgozói kapacitás biztosítása (EFI-t befogadó 
intézmény által); 

- az alapellátás egészségfejlesztési többletfeladataihoz kapcsolódó felkészítés, 
továbbképzések szervezése; 

- egészségfejlesztési programok szervezése; 

- az egészségfejlesztési programokban történő részvételre ösztönzés helyi 
kommunikációval; 

- betegklubok szervezése legalább cukorbetegek és szív- érrendszeri betegek számára; 

- rendszeres, életvitelszerűen megjelenő testmozgást ösztönző programok szervezése, 
lebonyolítása. 

A pályázat megvalósításának időtartama minimum 18 hónap és maximum 24 
hónap. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, mértéke 100 %. A támogatás 
összege legalább 25.000.000,- Ft, de legfeljebb 125.000.000,- Ft. A pályázat 
utófinanszírozású, 25%-os előleg-lehívási lehetőséggel. A pályázati felhívásra 
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások (KSH 366) nyújthatnak be pályázatot, de 
kistérségenként csak egy pályázat lehet nyertes. 

A lehívásra kerülő támogatási összegek meghatározására a bizottsági üléseken elhangzottak 
alapján teszünk javaslatot.  
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzata és a Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelőintézet a TÁMOP „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című, TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B kódszámú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be bruttó ….Ft összköltséggel. Az igényelt 
támogatás bruttó ….. Ft. A pályázat 100 % -os támogatottságú, ezért az önerőre forrást 
nem kell biztosítani a költségvetésből. 
 

Határid ő: Intézkedésre azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. március 22. 

 
         Izsó Gábor 
        polgármester 
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Jogi ellenjegyző 
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Pénzügyi ellenjegyző 

 


