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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Mezőtúr Város Önkormányzatától megérkezett a támogatói nyilatkozat tervezete. A támogatói 

nyilatkozatban  részletezett célokra javaslom a megállapodás megkötését.  

 

A benyújtani kívánt pályázat röviden összefoglalva: 

 

A pályázat alapvető céljai: 

Társadalmi Megújulás Operatív Program, illetve a Népegészségügyi Program célkitűzéseivel 

összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai 

és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód, illetve szokások javítása az egyén egészségi 

állapotának, mint a foglalkoztathatóságot alapvetően befolyásoló tényezőnek javítása érdekében. 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. 

 

Specifikus cél: 

- Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges 

intézményrendszeri háttér kialakításával; 

- A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése és 

csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén; 

- A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra egészséges 

táplálkozásra ösztönzését támogató szolgáltatások kialakítása, az idült, nem fertőző betegségek 

megelőzésének előmozdítása; 

- A dohányzás és a túlzott alkoholfogyasztás visszaszorítása; 

- A mentális egészség javítása. 

 

Támogatott pályázat esetében a Mezőtúri kistérségben- az előbb felsorolt célok és specifikus célok 

elérésére- egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést támogató intézmény, 

iroda (EFI) jönne létre. Ennek működési és fenntartási ideje összesen 5 év lenne. 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását! 

 

 

Kétpó, 2012. április 20. 

 

 

                                                                                                                   Boldog István 

                                                                                                                   polgármester 

 

 



 

 

Az előterjesztés törvényes: 
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Kétpó Község Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti a támogatói nyilatkozatot 

jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatói nyilatkozat aláírására. 

 

Erről értesülnek: 

1./ Mezőtúr Város Önkormányzata 

2./ Képviselő-testület tagjai 

3./ Polgármesteri Hivatal tisztségviselői 


