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Véleményező 
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Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 

Nyilvános ülés  

Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2012. június 28-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) „Egészségre nevelő és 

szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” című, TÁMOP-6.1.2/11/1 

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 fenti célokat úgy kell érteni, hogy ezen betegségek kialakulását kell megelőzni. A pályázati 

kiírás szerint négy szintérre lehet benyújtani pályázatokat az alábbiak szerint: 

 

1. Települési 

2. Bölcsőde/óvoda 

3. Egyéb, célcsoportspecifikus 

4. Munkahelyi 
 

Települési szintérre 10.000 fő alatti települések pályázhatnak. A bölcsődei/óvodai szintérre 

intézményfenntartók. Az egyéb, célcsoport specifikus szintérre civil szervezetek. A 

munkahelyi szintérre pedig 20 fő alkalmazotti létszám feletti szervezetek. 

Úgy véljük, hogy az egészségre nevelést az óvodákban kell elkezdeni, ezért javasoljuk erre a 

szintérre benyújtani a pályázatokat.  
 

Egy fenntartó összesen 5 feladat-ellátási helyre nyújthat be pályázatot. Enne érdekében 

egyeztettünk az Óvodagondnoksággal és a következő feladat ellátási helyekre javasolnak 

pályázatot benyújtani: 
 

 - Újvárosi Tagóvoda 

 - Hunyadi téri Tagóvoda 

- Korona úti Tagóvoda 

- Teleki úti Tagóvoda 

- Végvári Tagóvoda 
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A pályázati felhívásban szerepel, hogy egészségfejlesztési programokat kell megvalósítani 

pályázónként legalább hat darabot. A megvalósítás időtartama minimum 6 hónap maximum 

12 hónap. Támogatás mértéke 100 %-os. 25 % előleg igényelhető, a végső elszámolásra 

benyújtott támogatási igénynek legalább a teljes költség 40 %-nak kell lenni, ezért ezt 

várhatóan 3 hónapig meg kell előlegezni. A pályázat elbírálása legjobb esetben 2012 évvége.  

 

A megvalósítás során különböző sport és mozgás tevékenységeket, ügyességi versenyeket, 

egészséges táplálkozás keretében rendszeresen megjelenne az étkezés során az egészséges 

élelmiszer, alkalmanként családi főzéseket tartunk, és különböző egészségnapokat 

szervezünk. 

 

A pályázatban 1 év fenntartási időszakot kell vállalni, amely abból áll, hogy megvalósítás 

során elért eredményeket fenn kell tartani. Mindez többlet anyagi terhet nem eredményez az 

Önkormányzat számára. 

Kérem a T. Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslatok: 

 

1.) A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás fenntartói jogokat gyakorló 

tagtelepülése, Békés Város Önkormányzata öt darab pályázatot nyújt be a 

TÁMOP „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális 

színterek” című, TÁMOP-6.1.2/11/1 kódszámú pályázati kiírásra, az alábbi 

feladat-ellátási helyekkel és bruttó összegekkel: 

 

- Újvárosi Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Hunyadi téri Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Korona úti Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Teleki úti Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft, 

- Végvári Tagóvoda, a pályázat összege bruttó 9.950.000,-Ft. 

 

2.) A pályázat 100 % -os támogatottságú, ezért az önerőre forrást nem kell biztosítani 

a költségvetésből. 

3.) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a szükséges 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására. 

 

 

Határidő: Pályázat beadása 2012. július 23. 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2012. június 27. 

 

         Izsó Gábor 

        polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 


