
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 186 - 8 / 2014 
Ellenőrizte:                                             (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: Gyulai Csaba Megtárgyalja: Képviselő-testület         

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja: Humánpolitikai Bizottság 

A döntéshez egyszerű       X      

                    minősített      -      többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      X          

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            -       

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani        -       

Melléklet:                          2         Egészségtervek - elektronikusan 

Függelék:                          -            

Az előterjesztés kapcsán érintettségét 

jelezte: 

- képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 

 

J A V A S L A T 

„FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGTERVE” ÉS  

 „A FELSŐZSOLCAI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA EGÉSZSÉGTERVE”   

CÍMŰ DOKUMENTUMOK ELFOGADÁSÁRA 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2013 év folyamán a TÁMOP-6.1.2 pályázati kiírás keretében 100 %-os pályázati 

támogatást nyertünk. A pályázatokban egészségnapok és egészségnevelési tárgyú előadások 

kerülnek megtartásra az általános iskolák 6-8. osztályos diákjai, az önkormányzat dolgozói, 

valamint a Krisztina Óvodába járó gyermekek szülei számára.  

 

A rendezvények mellett kötelező eleme a pályázatoknak projektenként 1-1 egészségterv című 

tanulmány összeállítása. A tanulmányok helyi és kitekintő helyzetértékelést valamint 

cselevési programot tartalmaznak. A tanulmányok célja, hogy amennyiben a későbbiekben 

települési vagy intézményi egészségfejlesztési tárgyban pályázati lehetőségek nyílnak meg, a 

benyújtandó dokumentációhoz kiindulási adatokat, projektötleteket kapjunk. A pályázati 

felhívások kötelező elemként tartalmazhatják egészségterv bemutatását, mellyel az 

  X 



elektronikusan csatolt mellékletek szerint már rendelkezünk, nem szükséges további költséget 

vállalnunk az előkészítésre. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, fogadja el „Felsőzsolca Város Önkormányzatának 

egészségterve” és „A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda egészségterve” című 

dokumentumokat. A dokumentum teljes terjedelemben elérhető honlapunk dokumentumok 

fejezetében, vagy nyomtatott formában megtekinthető a hivatal titkárságán. 

 

Felsőzsolca, 2014. április 18. 

                

 

                                                                                              Dr. Tóth Lajos  

                                                                                                 polgármester  

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve” és „A Felsőzsolcai Napközi 

tthonos Óvoda egészségterve” című dokumentumok elfogadása 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 

„Felsőzsolca Város Önkormányzatának egészségterve” és „A Felsőzsolcai Napközi Otthonos 

Óvoda egészségterve” című dokumentumokat. 

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 


