
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 26-án megtartott  

rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. 

 

Jelen vannak:    Bobál István polgármester  

  Benkó László 

  Csoma István 

  Fercsik Tibor 

  Hajdú Éva 

  Kovácsné Toldi Ildikó 

  Ifj. Pető Ferenc 

Pintér Tiborné 

Dr. Sápi Attila 

   Szovics Mihály 

  

Meghívott:      

  - a jelenléti ív szerint 
 

Bobál István: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 

főből  10 fő megjelent, Bazan Tibor és Pintér Sándor jelezte távolmaradását.  A mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőjének javaslom  Benkó Lászlót és Csoma István alpolgármestert. 

Ismertetem a napirendi pontot: 

 

1. TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1.sz. „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok” támogatására pályázat 

Előadó: Bobál István polgármester 

 
 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a napirendi pontokat. 
 

1, TÁMOP-6.1.2/AKMR/09/1.sz. „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok” támogatására pályázat 
 

Bobál István: Lehetőséget kaptunk, Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmódprogramok címmel pályázat jelent meg, ennek terhe nincs, 1-10 Mft között lehet 

elnyerni, 9-10Mft között jelöltem meg az összeget, amit szeretnénk elnyerni, nincs önrész, 

nincs előfinanszírozás, pozitívnak tartom. Nem volt sok időnk, 1-je a beadási határidő. 

Minden korosztályt megcéloz. Fő programot lehet az Óvodában, iskolában, művelődési 

házban megszervezni. Ez a pályázat felkészítés, oktatás, nevelés. 

Lukesné Csábi Ágnes: Nyilatkozatot kell aláírni a polgármesternek, jegyzőnek, a testület 

meghatalmazása kell hozzá. Külön számlát kell nyitni a banknál.  

Pintér Tiborné: A programokat megszervezi valaki?  

Bobál István: Igen, a pályázatírók között lesz, aki megszervezi, és Gólyáné Dudás Edit és 

Hajdu Tünde felelnek az adatszolgáltatásért, és belső szervezésért. 

Lukesné Csábi Ágnes: A pályázati kiírásnak kötelező eleme a projektmenedzser és pénzügyi 

vezető.  

Csoma István:  Hogyan fog megvalósulni? 

Bobál István: Ha valamit megvalósítunk, pl. konditerem eszközök, azt fenntartjuk 3 évig, azt 

kifizetnek.  



Szovics Mihály: Pénzt kapunk azokra a lehetőségekre? 

Bobál István: igen. 

Fercsik Tibor: Lesz, aki ezt segíti? 

Bobál István: Offline bonyolítja le. Nekünk helyet kell adni, nem a mi terhünk lesz a 

bonyolítás. 

Aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 

 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 

21/2010. (II.26.)sz. képviselő-testületi határozat 

1.) Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TÁMOP-

6.1.2/AKMR/09/1.sz. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázatot 

benyújtja. 

 

2.) Hévízgyörk Község egészségnevelési programját az alábbiak szerint elfogadja:  

1. "Gyermekvarázs" modul a családtervezésről, terhességről, szülésről, szoptatásról, 

gyermektáplálásról, gondozásról, gyermekkori szűrővizsgálatokról és oltásokról, gyermekkori 

sürgősségi kórképekről és elsősegélynyújtásról. Összesen 7 interaktív vitafórum, és gyakorlati 

oktatás sorozata. Az ismeretek átadását, modell és tájékoztató kiadvány is segíti. 

2. A "Felkészülés az életre" modulnak két egymáshoz korban közeli célcsoportja van. A 14- 

15 éves korosztály számára nemekre osztottan egy-egy interaktív felvilágosító előadás 

megtartását tervezzük szexuális szerepekkel, családtervezéssel, nemi úton terjedő 

betegségekkel kapcsolatban. Ezt egészíti ki két csoport számára egy-egy csoportfoglalkozás a 

dohányzással, kábítószer és drogfogyasztással kapcsolatban. A here és emlőrák önszűrésének 

tanítását a 18-30 év közöttiek számára egy-egy csoportfoglalkozás keretében tervezzük, ahol 

minden résztvevő számára lehetővé válik a vizsgálati módok modelleken való begyakorlása. 

3. Az "Idősebbek is elkezdhetik" mozgásprogram a közép és nyugdíjas korú lakosság részére. 

A mindennapi életvitel megváltoztatására irányuló egészségnevelési programok alapvető 

eleme a megerősítés. Így programunk - egy az energiaegyensúllyal, az egészséges táplálkozás 

és mozgás összefüggéseivel foglalkozó felkészítő beszélgetést követően - kilenc alkalommal 

hatvan perces gyógytornász által vezetett foglalkozásból áll. A gyakorlati program 

bemelegítését egy húsz perces vénás torna jelenti. Ezt követi a talajon végzett gyógytorna, 

melynek legfontosabb elemei az ágyéki gerinc stabilizálása, az aerob kapacitás növelése, a 

légzésmechanika javítása. 

4. A tervezett egészségnap célja hogy a teljes közösséget megszólítsa. Több az aerob 

kapacitást javító tömegsportrendezvényt (futás, aerobik), egészséges konyhatechnikai 

eljárásokat bemutató programot, elsősegély nyújtási gyakorlási lehetőséget is ad. 

 

3.) A pályázat megalapozó dokumentumát Hévízgyörk község egészségtervét elkészíti: 

 

4.) Projektmenedzsment tagjai: 

 - projektmenedzser Hajdu Tünde 

 - pénzügyi vezető   Gólyáné Dudás Edit 

 

5.) A programok 6-12 hónapos projektidőszakban megvalósulnak. 

 

6.) A projekt befejezésének időpontja legkésőbb 2011. április 30. 

 

7. Fenntartási kötelezettség: 

Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy: 

- A támogatott projekt keretében létrehozott kapacitások, szolgáltatások hasznosulásáról, 



felhasználásáról a projekt befejezését követően legalább 3 évig beszámol 

- Elkészítik a projekt keretében elkészített/aktualizált dokumentumok részeként a fenntartásra 

vonatkozó tervet. 

- A beszerzett eszközök és a projekt érdekében fejlesztett helyiségek a projektcélnak 

megfelelő hasznosulása érdekében a pályázónak vállalnia kell az eszköz beszerzési céljához 

hasonló programok végrehajtását a projekt befejezését követő legalább 3 évig; 

- A projekt hosszú távúságának biztosítása. A célcsoporttagoknak a fenntartási 

időszakban is be kell vonódnia hasonló programokba. A célcsoporttag bevonásáról 

kötelező dokumentumot kiállítani. (azaz pl. hasonló egészségnevelési jellegű előadás, 

esemény történik) 

-  A projekt megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe 

mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban 

változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A 

támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások és 

eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása 

nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe;  

- A pályázónak a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell 

nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie. 

 

8.)   Támogatás mértéke 

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 

 

9.) A pályázott támogatás összege: 9.705.050.-Ft 

 

Határidő: 2010. március 1. illetve 2011. április 30. 

Felelős: Bobál István polgármester 

  Gólyáné Dudás Edit gazd.vez. 

  Hajdu Tünde ig.ea. 

 

 

Bobál István: A részvételt megköszönöm, az ülést bezárom. 

 

-kmf- 

 

Bobál István        Lukesné Csábi Ágnes 

Polgármester        jegyző 

 

 

 

Csoma István 

Jegyzőkönyvhitelesítő 

 

 

 

Benkó László 

Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 


