Jegyzőkönyv
Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2017.
augusztus 1-jén az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í
v ü l i – nyilvános – üléséről
Jelen voltak:

Kovács Lajos, polgármester,
Mészáros Gábor, alpolgármester,
Bugja János,
Bulyáki Zoltán,
Dr. Ficsor Mihályné,
Paragh Lajos,
Szántó Zsolt,
Tóth Áron települési képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt:
Dr. Bölcsik István, jegyző
Murguly Lajosné, pénzügyi iroda vezetője,
Kovács Imre, a Kft. ügyvezetője
Távol maradt: Veres Zoltán települési képviselő
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Ficsor Mihályné települési képviselő és
Mészáros Gábor alpolgármester
A jegyzőkönyvet Gergelyné Nagy Ildikó, adminisztrátor vezette.

NYILVÁNOS

ÜLÉS

Kovács Lajos, polgármester: tisztelettel köszöntötte a testület tagjait, majd
megállapította a jelenléti ív alapján az ülés határozatképességét, mivel a
képviselő-testület 9 tagja közül 8 tag jelen volt, majd megnyitotta az ülést.
Ezt követően jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolta megválasztani az abc
sorrendben soron következő és jelenlévő dr. Ficsor Mihályné települési
képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert, majd szavazást rendelt el,
s kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
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Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
114/ 2017.(VIII.1.) KT.
határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásáról
A Képviselő-testület
A 2017. augusztus 1-jei – rendkívüli – ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjéül dr.
Ficsor Mihályné települési képviselőt és Mészáros Gábor alpolgármestert
választja meg.

Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy mindenki megkapta a
meghívót majd ismertette a napirend tervezetet:
1.- JAVASLAT
egészségfejlesztési
iroda
létrehozására
együttműködési megállapodás megkötésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

irányuló

Ezután a polgármester szavazást rendelt el, a napirendre vonatkozóan,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
115 / 2017.(VIII.1.) KT.
határozata
Napirend meghatározásáról
A Képviselő-testület
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az alábbi napirendet állapítja meg:
1.- JAVASLAT
egészségfejlesztési
iroda
létrehozására
együttműködési megállapodás megkötésére (szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester

irányuló

NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

Tárgy: /1.tsp./ JAVASLAT
egészségfejlesztési
iroda
létrehozására
irányuló együttműködési megállapodás megkötésére
(szóban)
Előadó: Kovács Lajos, polgármester
Kovács Lajos, polgármester: elmondta, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fejlesztési Osztályától
érkezett megkeresés egészségfejlesztési iroda létrehozására vonatkozó
együttműködési megállapodás megkötésére. Ezután felolvasta a
megkeresést.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Miután hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el,
majd kihirdette annak eredményét.
A szavazásban résztvevő képviselők száma: 8 fő
Egyhangúlag – 8 igen szavazattal – hozott határozat:
Nagyecsed Város Önkormányzatának
116 / 2017.(VIII.1.) KT.
határozata
Egészségfejlesztési iroda létrehozására irányuló együttműködési
megállapodás megkötéséről
A Képviselő-testület
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Megtárgyalta a fenti tárgyú előterjesztést és egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórházzal együttműködési megállapodást kössön.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti
együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.

Melléklet a 116/2017. (VIII.1.) KT. határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
-Az EFOP-1.8.19-17 kódszámú "EFOP-1.8.19-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése" című felhíváshoz kapcsolódó, Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a
Mátészalkai Járásban című pályázat vonatkozásában-

Amely létrejött egyrészről: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
KSH szám:
15813743-8610-312-15
Adószám:
15813743-2-15
PIR:
813749
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Számlaszám:
10044001-00333135-00000000
Képviseli:
Dr. Adorján Gusztáv Tamás mb. főigazgató
a továbbiakban: Pályázó vagy Kórház
Másrészről: Nagyecsed Város Önkormányzat
Székhely:
4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.
Adószám:
15732530215
Statisztikai számjel: 15732530841132115
Számlavezető pénzintézet: Szabolcs Takarékszövetkezet Nagyecsedi Kirendeltség
Számlaszám:
680000170003855600000000
Képviseli:
Kovács Lajos polgármester
a továbbiakban: Együttműködő Partner, a továbbiakban együttesen: Felek vagy
Szerződő Felek
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel
Preambulum
A Kórház az EFOP-1.8.19-17 kódszámú és „Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése - népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű
pályázati felhívás keretében (elérhető itt: https://www.palyazat.gov.hu) pályázati
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projektjavaslatot kíván benyújtani Egészségfejlesztési Iroda létrehozására a Mátészalkai
járásban /továbbiakban: Pályázat, támogatása esetén Projekt/.
A népegészségügyi szervezetrendszer egyik alapját képező Egészségfejlesztési irodák
létrehozásának alapvető célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések prevenciójának
támogatása, a korai és elkerülhető halálozás csökkentése, az egészséget meghatározó életmód,
illetve az egészségmagatartást befolyásoló szokások, attitűdök javítása és a lakosság
egészségtudatosságának növelése.
A Pályázó célja, hogy az Egészségfejlesztési Irodán keresztül 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 szervezetek, személyek bevonásával élő
kapcsolatrendszert – helyi partnerhálózatot - alakítson ki, a tevékenység hosszú távú
folytatásához szükséges források fnanszírozásának biztosítása mellett.
Az Egészségfejlesztési Iroda a helyi partnerhálózat irányába elsősorban koordináló és
facilitáló funkciót tölt be, olyan szakmai tevékenységek megvalósításával, illetve
koordinálásával, amelyek közvetlenül, vagy közvetve képesek hozzájárulni az emberek
egészségi állapotának a javításához
Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységi körei az alábbi fő területekre vonatkoznak:
-

Életmódváltó programok és közösségi szintű egészségnevelési és egészségfejlesztési
programok megvalósítása különböző színtereken (települési, munkahelyi és iskolai
színterek);

-

egyéb szervezetek (önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák,) által tartott
rendezvényeken történő részvétel egy programelem megtartásával;

-

helyi hálózati aktivitás; az egészségfejlesztéssel érintett szervezetek, döntéshozók
partnerhálózatba szervezése és a partnerhálózat működtetése;

-

helyi tanácsadás, „szószólás” az egészségért;

-

mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív
feladatok megvalósítása.

Jelen megállapodás célja, hogy a Pályázó – a Projekt megvalósítása és fenntartása érdekében
– az együttműködés főbb kereteit kialakítsa az Együttműködő Partnerrel.
A fentiek előrebocsátását követően a Felek az alábbiakban állapodnak meg:
1. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, hogy a
Kórház tájékoztatást nyújt az Együttműködő Partner számára a Pályázat/Projekt
keretében megvalósítandó Egészségfejlesztési Programtervről, a programterv
keretében megvalósítandó programok részleteiről, az Egészségfejlesztési Iroda által
kínált szolgáltatásokról, illetőleg a Együttműködő Partner bevonhatóságának
körülményeiről és részleteiről.
2. Az Együttműködő Partner vállalja, hogy bevonhatósága esetén az Egészségfejlesztési
Programterv megvalósításában a Pályázóval szorosan együttműködik és –
lehetőségeihez mérten a lehető legnagyobb mértékben – támogatja a tervben szereplő
programok lebonyolítását. Támogatás konkrét módját a Felek a megvalósítandó
program/rendezvény tárgyától függően egyedileg határozzák meg, azonban ide érthető
különösen – de nem kizárólagosan:
5

-

a rendezvények/programok nyilvánosságának elősegítése a rendelkezésre álló
eszközök útján (honlap, hirdető tábla);

-

helyszín illetőleg infrastruktúra használatban adása a rendezvény lebonyolítása
érdekében annak idejére– a lehetőségekhez mérten kedvezményes áron vagy
ingyenesen;

-

amennyiben a rendezvény jellege megkívánja az Együttműködő Partner
szakmai képviselete a programon (pl. előadás tartása)

3. A Kórház vállalja, hogy az Egészségfejlesztési Programterv változásáról –
amennyiben abban az Együttműködő Partner a bevonhatósága miatt érdekelt –
haladéktalanul tájékoztatja az Együttműködő Partnert.
4. A Kórház vállalja, hogy a helyi partnerhálózat kialakítása és működtetése érdekében
az Egészségügyi Programterv megvalósításába bevont személyeknek/szervezetek
képviselőinek legalább negyedéves rendszerességgel partnerhálózati találkozót
szervez, ahol előzetes napirend alapján megbeszélésre kerülnek a résztvevők közös
együttműködési lehetőségei, valamint az előző találkozó óta eltelt tevékenységek és a
következő negyedév tervezett egészségfejlesztési tevékenységei. A Kórház a
partnerhálózati találkozóra annak időpontját megelőző legalább 30 nappal az előzetes
napirendet is tartalmazó meghívót küld az Együttműködő Partner részére.
5. Az Együttműködő Partner vállalja, hogy a 4. pontban meghatározott partnerhálózati
találkozón részt vesz.
6. Ezen megállapodás kifejezi a felek azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását és a
fenntartási időszakot követően a jövőben is együttműködnek és az addig elért
eredmények további folyamatos fenntartását saját eszközeikkel is biztosítani
törekednek
7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen együttműködési megállapodás
határozatlan időre jön létre.
8. A Felek szakmai kapcsolattartói:
Pályázó részéről: Komán Attila, 06-20-773-4371; projektiroda@szszbmk.hu
Együttműködő Partner részéről:
polgarmester@nagyecsed.hu

Kovács

Lajos

polgármester,

44/545-001,

9. Felek között a jelen szerződés tárgyát képező bármilyen ügy kapcsán felmerülő vita
esetén a felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy tárgyalásokat kezdenek a békés
rendezés érdekében. Abban az esetben, ha a Felek nem tudnak írásos megegyezésre
jutni, a jogvita esetére Felek kikötik a hatáskörrel rendelkező, nyíregyházi székhelyű
bíróság illetékességét.
Jelen megállapodást a Felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez
szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek.
Nyíregyháza, 2017. július

Nagyecsed, 2017. augusztus 2.
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………………………………….……………. ………………………………….…………….
Nagyecsed Város Önkormányzat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház

képv.: Kovács Lajos
képv.: Dr. Adorján Gusztáv Tamás

polgármester

mb. főigazgató

Együttműködő Partner

Pályázó
Pénzügyi ellenjegyző: ……………………….
Szakmai ellenjegyző: ……………………….
Jogi véleményező: ……………………………

Miután más hozzászólás nem volt, a polgármester úr megköszönte a
jelenlévőknek a részvételt, s az ülést bezárta.
K.m.f.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző

Dr. Ficsor Mihályné
települési képviselő
jkh.

Mészáros Gábor
alpolgármester
jkh.
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