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Ikt.sz.: H/624-2/2022.                      Előterjesztés száma: 40/2022.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. március 31-i rendes ülésére 
 

 

Előterjesztés tárgya: 
Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok 

támogatására elkülönített költségkeret felhasználására 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Kerékgyártó Tamás  

SZAK intézményvezető   

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Wilk Andrea 

HR-referens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika  

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: 
Humánügyi Bizottság 

Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: Kerékgyártó Tamás  

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.)       

10. § értelmében: 

„(1) A helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt 

feladat- és hatásköröket.  

(2) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként 

vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami 

jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény 

által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, 

vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.” 

 

Önkormányzatunk elkötelezett a szadai lakosok egészségügyi állapotának megőrzése és javítása mellett, 

továbbá fontos feladatának tekinti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki 

számára elérhető magas színvonalú, kulturált körülmények közötti betegellátás biztosítását, valamint a 

prevenciós programok támogatását. A szűrővizsgálatok célja, hogy a szadai lakosok részére 

megvalósuló ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételével, egyszerűen, várakozási idő nélkül és 

térítésmentesen valósuljon meg a lakosság körében leggyakrabban előforduló népbetegségek kiszűrése, 

azok kockázatára való figyelemfelhívás. Meggyőződésünk, hogy a szadai lakosok testi-lelki egészségi 

állapota hatással van a gazdasági aktivitásra, a munkaképességre, a szociális ellátásokra, a település 

egész jövőjére. Legfontosabb szakmai feladat e téren a népbetegségek (szív- és érrendszeri betegségek, 

allergia, cukorbetegség, daganatos megbetegedések stb.) időben történő diagnosztizálása és a kezelés 

mielőbbi megindítása. A szakemberek tapasztalata szerint kiváló eredmények érhetők el intenzív 

tájékoztatással és szervezett szűrőprogramokkal.  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat a feladatai között szerepel az egészségügyi prevenciós programok és 

szűrővizsgálatok támogatása. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) sz. 

önkormányzati rendeletében 3.000.000, -Ft-ot hagyott jóvá, mely előirányzat kiadási felhasználására 

vonatkozó javaslatot az előterjesztés melléklete tartalmazza.  

 

A szűrővizsgálatok, programok szervezése jelenleg folyamatban van, költségvetésük pontos összegét 

jelenleg becsülni tudjuk. 
 

A fentiek alapján kérem a mellékelt javaslat megtárgyalását és elfogadását. 

 

Az előterjesztés melléklete: 

• Javaslat a szűrővizsgálatok, és egészségügyi prevenciós programok önkormányzati támogatására 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…/2022.(III. 31.) KT- határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi prevenciós programok és 

szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret felhasználására vonatkozó javaslatot a 40/2022. 

számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja – felkérve a Szadai Szociális 

Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét a szűrővizsgálatok és programok megszervezésére. A 

szükséges fedezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 3.000.000.-Ft keretösszegben 

rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Jogszabályi hivatkozás:  

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) és (2) bekezdése  


