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Tárgy: Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében
Iktatószám: LMKOH/3358/2/2017.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere azzal kereste meg Önkormányzatunkat,
hogy az EFOP-1.8.19-17 „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztésenépegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra a Kecskemét
Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő, az egészségügyi alapellátásért
felelős Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága befogadó intézményként
pályázatot kíván benyújtani az EFI (Egészségfejlesztési Iroda) létrehozására. (A megkeresés
az előterjesztés 1. mellékletét képezi.)
Jelenleg a Kecskeméti járásban nem működik EFI, amely koordinálná a járás
egészségfejlesztési programjait és összekötő kapocsként működne az egészségügyi
alapellátás, a járóbeteg-szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító
szervezetek között. Célként tűzték ki, hogy a Kecskeméti járásban javuljon a lakosság
egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam.
Az együttműködési megállapodás elfogadása Önkormányzatunkra, mint Együttműködő
Partnerre a megállapodás II., V. és VII. szakaszában meghatározott kötelezettségeket rója.
(megállapodásban háttérszínnel jelölve).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha a pályázó a járás települési önkormányzataival
együttműködési megállapodást köt, amelyben vállalásra kerül az adott településen különböző
programok megvalósítása, ehhez az előterjesztés 2. mellékletében foglalt együttműködési
megállapodás elfogadása és aláírása szükséges 2017. május 31. napjáig.

Kérem a T. Képviselő- társaimat az előterjesztés megvitatására és a határozat- tervezet
elfogadására.
Határozat-tervezet
.../2017.(...) ÖH.
Együttműködési megállapodás az - EFOP-1.8.19-17 pályázat keretében
Határozat
1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.8.19-17 „Az
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése-népegészségügy helyi
kapacitás fejlesztése” – pályázat keretében – az előterjesztés 2. melléklete szerinti –
megállapodást köti a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő, Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságával.
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
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3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy az 1. pontban foglalt megállapodás egy példányával
megkeresse Lajosmizse Város Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézményének Vezetőjét, annak érdekében, hogy a Együttműködő Partneri feladatok
végrehajtásában közreműködjön.

Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2017. május 30.
Lajosmizse, 2017. május 22.
Basky András sk.
polgármester
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előterjesztés 1. melléklete
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előterjesztés 2. melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
(székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.) képviseli: Dr. Kellermann Péter főigazgató
főorvos, (továbbiakban: Pályázó)
másrészről Lajosmizse Város Önkormányzata (székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér
1.), képviseli: Basky András polgármester, (továbbiakban: Együttműködő Partner) között, az
alulírott helyen és időben, az alábbiak szerint:
I.
A Megállapodás célja
1. Együttműködő felek kijelentik, hogy közös céljuk a Pályázó által az EFOP-1.8.19-17
„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy
helyi kapacitás fejlesztése” címmel benyújtott pályázat támogatása esetén, annak
eredményes és hatékony megvalósításában való szakmai együttműködés.
2. A Pályázó által – az 1. pontban írt projekt keretén belül – létrehozni kívánt
Egészségfejlesztési Iroda (továbbiakban: EFI) célja a Kecskeméti járásban élő lakosság
egészségi állapotának hosszú távú javítása, a várható élettartam növekedésével és az
életminőség javításával. További cél az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi
minták elterjesztése.
3. Az EFI feladatának tekinti az aktív helyi egészségkommunikációval, az emberek által
kedvezően fogadott helyi programok megszervezésével és lebonyolításával, a helyben
tevékenykedő, az egészség iránt elkötelezett, vagy az egészségesebb életmódban érdekelt
társadalmi szervezetek bevonásával élő kapcsolatrendszer kialakítását.

II.
A Megállapodás tárgya
4. Az együttműködés keretében felek kötelezettséget vállalnak az alábbiak megvalósítására:


Szóróanyagok közös készítése, eljuttatása a célcsoport tagjaihoz.

A felek vállalják, hogy az egészségfejlesztés tárgykörben általuk készített
szóróanyagokat, információs kiadványokat összehangolják, a szóróanyagok terjesztésében
a közösen vagy egyedileg megvalósított programokban együttműködnek.


Kölcsönös tájékoztatás a nem közös szervezésű,
egészségfejlesztési célú rendezvényekről, tapasztalatokról.

illetve

lebonyolítású

5. A felek vállalják, hogy legalább havonta egy alkalommal személyesen vagy írásban
tájékoztatják egymást az adott hónapra nem közösen tervezett, valamint az előző
hónapban nem közösen elvégzett egészségfejlesztési tevékenységeikről, rendezvényeikről
(helyszín, időpont, időtartam, téma, módszer ismertetésével).
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6. A felek vállalják, hogy havonta egy alkalommal tájékoztatják egymást az
egészségfejlesztési tevékenységükkel kapcsolatos szakmai és szervezési információkról,
tapasztalatokról, az elért eredményekről.

III.
A Megállapodás időtartama
7. Felek jelen együttműködési megállapodást határozott időre, a projekt időtartamára és az
azt követő három éves fenntartási időszakra, azaz 2018. január 1-től 2022. december 31ig kötik.

IV.
A Pályázó vállalása
8. A Pályázó az EFI-n keresztül rendszeres kapcsolatot tart a projekt megvalósításába
bevont háziorvosok, civil szervezetek vezetőivel az előzetesen tervezett programok
előkészítéséről, majd megvalósulásáról.
9. A Pályázó az EFI-n keresztül legalább negyedévente egy alkalommal tájékoztatót tart a
háziorvosok, civil szervezetek és önkormányzatok képviselői számára, amelyen részt vesz
az adott témában illetékes szakreferens, igény szerint az EFI többi munkatársa is.
10. A Pályázó az EFI nyitvatartási idejében rendelkezésre áll a telefonos vagy személyes
konzultációra a programban részt vevő civil szervezetek és önkormányzatok képviselői
számára.
11. Az EFI feladatai közé tartozik:
a) Partnerségi
munkacsoport
kialakítása,
működtetése
a
járásban
az
egészségfejlesztésben és prevencióban érintett intézmények, szervezetek, szolgáltatók,
döntéshozók bevonásával; az egészséggel kapcsolatos helyi döntésekben, valamint
azok előkészítésében való részvétel; a helyben zajló egészségfejlesztési programok
összegyűjtése, helyi adatbázis vezetése;
b) A járás településein megvalósuló programokban való részvétel (pl. egészségnap);
c) A települési, járási egészségfejlesztési tevékenységek koordinációban való részvétel,
az egészségtervhez illeszkedő színtér specifikus egészségfejlesztési program
előkészítése, megszervezése, lebonyolítása különös tekintettel a hátrányos helyzetű
lakosságra és az egészség-egyenlőtlenségek csökkentésére;
d) A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés keretében megvalósuló iskolai programok
megvalósításának elősegítése (azok elsődleges gazdája az iskola egészségügy, a
pedagógusok és segítő szakemberek);
e) Munkahelyi
egészségfejlesztési
programok
kezdeményezése
és
azok
megvalósításában való részvétel;
f) Közösségi, települési egészségfejlesztési programok megvalósítása;
g) A járásban működő egészségügyi alap- és szakellátásban dolgozókat célzó
egészségfejlesztési programok megvalósítása, különös tekintettel az egészségügyi
dolgozók mentális egészségét, dohányzásról való leszoktatását támogató programok
szervezése, megvalósítása, országosan kidolgozott program alapján;
h) A kliensek életmódváltását támogató programokba irányítása, a programokban való
részvétel eredményességének nyomon követése a következő témákban az
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alapellátással és a prevencióban érintett szakellátási szolgáltatókkal szoros
együttműködésben:
 rendszeres, életvitelszintű testmozgást ösztönző közösségi programok
szervezése, lebonyolítása; rendszeres, életvitelszerű egészséges táplálkozást
ösztönző közösségi programok szervezése, lebonyolítása;
 dohányzással kapcsolatos rövid intervenció, dohányzásról való leszokás
támogatása a járásokban az alapellátás és a járásokat ellátó, dohányzás
leszokás támogatást biztosító tüdőgondozó(k) együttműködésének javításával;
 túlzott alkoholfogyasztással küzdők korai felismerése és rövid intervenció
biztosítása, alkohol-betegek korai kezelésbe irányítása, leszokást támogató
klubszerű,
önsegítő
tevékenységek
megvalósításának
támogatása
helyiségekkel és kommunikációs segítséggel;
 Betegklubok működtetése legalább szív- és érrendszeri, diabetes témakörben,
kapcsolattartás betegklubokkal;
 Szervezett népegészségügyi szűrésekre való mozgósítás (kapcsolódó
ismertterjesztés);
 Idősek közösségben tartását, szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését,
fejlesztését célzó programok megvalósítása.

V.
Az Együttműködő Partner vállalása
12. Az Együttműködő Partner javaslataival, észrevételeivel segíti az EFI munkáját,
rendszeres kapcsolatot tart az EFI-vel és tájékoztatja az EFI-t a településén zajló
rendezvényekről.
13. Az Együttműködő Partner megfelelő területet, illetve helyiséget biztosít a településén
az EFI által megtartott szűrések lebonyolításához.
14. Az Együttműködő Partner kitelepült szűrések esetén eljuttatja a szóróanyagot a
lakosokhoz.

VI.
Kapcsolattartás:
15. A Felek közötti kapcsolattartás szóban és írásban történhet, azonban a szóban megtett
nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik
félhez haladéktalanul írásban is eljuttassa.

VII.
Vegyes rendelkezések
16. Együttműködő felek kijelentik, hogy a megállapodásban foglalt tevékenységekért a felek
egymás felé díjat nem számítanak fel. Jelen megállapodás alapján mindkét fél maga viseli
a megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatos költségeit és kiadásait. Az
Együttműködő Partner pályázati támogatásban nem részesül.
17. Együttműködő felek fenti közös céljuk megvalósítása érdekében tevékenységüket
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összehangolják, a stratégiai tervezésben, monitorozásban együttműködnek és egymást a
megállapodás tárgyával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják.
18. Jelen megállapodásból származó vitás kérdéseket együttműködő felek elsősorban
egyeztetés útján rendezik. Amennyiben a keletkezett vitás kérdéseket egyeztetés útján
rendezni nem tudják, úgy hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Járási Bíróság, illetve
a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét.
19. Jelen megállapodás csak mindkét, a jelen megállapodást aláíró fél írásbeli
megállapodásával módosítható, egészíthető ki vagy szüntethető meg. Jelen megállapodás
a Felek bármelyikének igénye esetén írásban, közös megegyezéssel módosítható, az
együttműködés részleteit szabályozó további külön megállapodással kiegészíthető. A
módosítás nem állhat ellentétben a benyújtott pályázattal, illetve a Támogatási
szerződésben foglaltakkal.
20. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

a

Polgári

Jelen megállapodás 4, egymással teljesen megegyező példányban készül, amelyből 3 példány
Pályázót, 1 példány pedig az Együttműködő Partnert illeti meg.
Kecskemét, 2017…………………………….

……………………………………
Dr. Kellermann Péter
Főigazgató Főorvos
Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága

…………………………………...
Együttműködő Partner
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