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Tisztelt Bizottság! 

Előterjesztés 

a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz -
a járási egészségterv készítésére 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eüsztv.) 152/A § szerint a települési 
önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 
egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és személyekkel, valamint támogatja és 
aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket. 

Az Eüsztv. 152/B §alapján a járásra, illetve a fővárosban a fővárosi kerületre vonatkozóan - azon járásokban, 
ahol működik egészségfejlesztési iroda, az egészségfej lesztési irodák bevonásával - a járásszékhely város 
önkormányzata a területileg érintett települési önkormányzatokkal vagy azok társulásaival egészségtervet 
[a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) egészségterv) dolgoz ki, illetve gondoskodik az abban foglaltak 
megvalósításáról, amelynek során együttműködik a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi 
kerületi) hivatalával, az alapellátást és a szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal, valamint az egyéb 
érintett ágazatok szereplőivel. 

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetőjének javaslata szerint városi egészségterv munkacsoportot 
kell létrehozni az egészségterv elkészítésére. A munkacsoport beszámolási kötelezettséggel tartozik a 
Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak. Csikós Péter Igazgató Úr javaslata szerint a munkacsoport 

• elnöke (szakmai vezető) a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke, 

• elnökségi tag (elnök helyettese, operatív vezető) az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, 
• elnökségi tag a Jósa András Oktatókórház delegáltja. 

Általános, kötelező tagok: 

• DE Egészségügyi Kar delegáltja(i), 

• önkormányzati osztályok delegáltjai, 

• Egészségfejlesztési Iroda, 
• Kormányhivatal (szakhatóság) delegáltja, 

• alapellátást végző orvosok (iskola, gyermek, felnőtt és fogorvosok), 

• védőnő, 

• Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ delegált szakembere, 

• pedagógus. 

Önkéntes magánszemélyek 

• szociális szakemberek, különböző bizottságok tagjai. 

A járási egészségterv elkészítésének folyamata: egészségkép-helyzetkép, problémák azonosítása; 
egészségfejlesztési stratégia; cselekvési programok, eredmények, hatások; nyomon követés; visszacsatolás, 
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újabb felmérés és szükség esetén módosítás. A járási egészségterv elkészítésének határideje 2019. 
szeptember 30. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet 
elfogadni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. január 30. 
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Melléklet a ..... ./2019. számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSE 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 

.......... ./2019. (11.4.) számú 

határozata 

a járási egészségterv készítéséről 

a Bizottság 

l.} az előterjesztést megtárgyalta és egyetért a járási egészségterv elkészítésének folyamatával. 

2.} egyetért a járási egészségterv elkészítése érdekében munkacsoport megalakításával. 

3.) egyetért azzal, hogy a munkacsoport 

• elnöke (szakmai vezető} a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke, 

• elnökségi tag (elnök helyettese, operatív vezető) az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója, 

• elnökségi tag a Jósa András Oktatókórház delegáltja. 

A munkacsoport általános, kötelező tagjai: 

• DE Egészségügyi Kar delegáltja(i}, 

• önkormányzati osztályok delegáltjai, 

• Egészségfejlesztési Iroda, 
• Kormányhivatal (szakhatóság) delegáltja, 

• alapellátást végző orvosok (iskola, gyermek, felnőtt és fogorvosok}, 

• védőnő, 

• Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ delegált szakembere, 

• pedagógus. 

A munkacsoport tagjai önkéntes magánszemélyek 

• szociális szakemberek, különböző bizottságok tagjai. 

4.) A munkacsoport tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat. 
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5.) egyetért azzal, hogy a járási egészségterv elkészítésének határideje: 2019. szeptember 30. 

Felelős: a munkacsoport elnöksége 

Nyíregyháza, 2019. február 4. 

A határozatról értesül: 
1. Címzetes főjegyző 

Dr. Rákóczi Ildikó 
a bizottság elnöke 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
3. Szociális, Egészségügyi Bizottság elnöke 
4. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Nyíregyháza, Szent István utca 14. 
5. Irattár 
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