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ELŐTERJESZTÉS
Jászapáti Városi Önkormányzatának a ”Három generációval az Egészségért” c. pályázaton
való részvételéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Kiírásra került a „Három generációval az Egészségért” pályázati felhívás.
Jelen konstrukció átfogó célja az egészségügyi alapellátás fejlesztése, valamint az alapellátásban
részvevő szereplők együttműködésének erősítése, bevonva a szakellátást, az Egészségfejlesztési
Irodákat, valamint a területi és települési önkormányzatokat.
A pályázat keretében cél egy szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási program, egy a
rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő program, valamint a
gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok megvalósítása. További cél a magyar
lakosság egészségértésének javítása és egészséges életmódjának elősegítése, különös tekintettel a
gyermekek körében a rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás elterjesztésére,
valamint a dohányzás megelőzésére és a leszoktatás támogatására.
A pályázati program hosszú távú célja a koszorúér betegség, valamint a stroke okozta korai és a
daganatos betegségek okozta halálozás csökkentése, a cukorbetegség és az elhízás előfordulási
növekedésének megállítása.
A pályázati program hosszútávon hozzájárul ahhoz, hogy a szervezett, célzott népegészségügyi
szűrővizsgálatok magas színvonalon, a hazai szakmai és minőségügyi standardok szerint
valósuljanak meg.
Részcélok:
- rendszeres, örömteli, életvitelszerű testmozgásnak, valamint az egészséges táplálkozásnak beépítése
a gyermekek mindennapjaiba
- a gyermekek körében a dohányzás megelőzése, visszaszorítása
- szív- és érrendszeri betegségek rizikófaktorainak azonosítása, rögzítése, értékelése, a kockázati szint
meghatározása
- a lakosság egészségértésének vizsgálata és javítása
- a lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre
- az érbetegek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása,
alkalmazott terápia áttekintése
A támogatás mértéke, összege: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50
millió Ft, maximum 80 millió Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség
100 %-a.

Jászapáti Városi Önkormányzat a benyújtásra kerülő támogatási kérelemben önállóan kíván részt
venni, tehát nem konzorciumi formában, azonban a jelenleg is megvalósítás alatt álló EFOP-1.8.2. –
Alapellátás fejlesztése című projekthez hasonlóan, ezen pályázati konstrukció keretein belül is
szeretnénk együttműködni a megvalósítás során Jászivány és Jászkisér településekkel az alábbi
okokból: Dr. Völgyi István nemcsak Jászapátin, hanem Jászivány községben is lát el háziorvosi
teendőket, Dr. Szabó Ágnes, Dr. Farády Zoltán és Dr. Pál István Jászapáti településen vezeti praxisát,
Dr. Kolláth Bálint pedig Jászkiséren végez háziorvosi feladatokat. Az együttműködési szándékok
kifejezésére megkeresésre kerültek az érintett települések képviselő-testületei, amelyek a soron
következő ülésükön döntenek majd.
A pályázat megvalósításának végső határideje: 2020. június 30.
A pályázat benyújtásának határideje pedig 2019. február 28.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek!
...../2019. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozati javaslat
(Jászapáti Városi Önkormányzatának a ”Három generációval az Egészségért” c. pályázaton
való részvételéről)
1./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázni kíván a ”Három generációval az
Egészségért” című pályázati kiírásra.
2./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a
pályázat előkészítéséhez, illetve benyújtásához szükséges tárgyalások lefolytatására, valamint a
szükséges nyilatkozatokat megtételére.
3./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert a
Támogatási kérelem aláírására.
4./ Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a pályázat
megvalósítása során együttműködni kíván Jászivány és Jászkisér településekkel. A Képviselő-testület
felhatalmazza Farkas Ferenc polgármestert az együttműködés részleteinek egyeztetésére, valamint az
együttműködési megállapodások aláírására.
Határidő:

2019. február 28.

Felelős:

Farkas Ferenc polgármester

Erről értesülnek:

1.) Farkas Ferenc polgármester
2.) Biróné dr. Boros Anikó jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai - helyben
4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály – helyben
5.) Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6.) Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7.) Irattár

Jászapáti, 2019. február 07.
Farkas Ferenc
polgármester

