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Ikt.sz.: H/305/2023.                                                                     Előterjesztés száma: 29/2023.   
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. március 30-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és 

szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret 

felhasználására 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: 

Kerékgyártó Tamás 

SZAK-intézményvezető, mint 

HEP-referens 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Takács Tímea anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális ügyintéző 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: - 

Javasolt meghívott: 
Kerékgyártó Tamás intézményvezető 

(Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített többség (költségvetést érintő döntésről lévén szó) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. 

§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az 

általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. 

(2) 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. 

Szada Nagyközség Önkormányzata kiemelten kezeli a célcsoportjainak partnerségen alapuló 

támogatását, kapcsolati rendszerének fejlesztését. További fontos célkitűzése, hogy az egészséget 

támogató döntések jelenjenek meg a mindennapi élet színterein. A szűrővizsgálatokat népegészségügyi 

céllal, a lakosság egészségi állapotának megőrzése, fejlesztése érdekében valósultak meg.  

 

A 2022. évi szűrővizsgálatok rendkívüli népszerűek voltak, a részvételi szándék már jelentősen 

meghaladta a kiszolgálható vizsgálatra jelentkezők számát. Ismerve az igényeket kiemelt fontosságú a 

nevelési-oktatási intézmények szakmai támogatása, egészségfejlesztési szempontú rendezvények 

megszervezése. Többek között táborokban egészségre nevelő és szemléletformáló interaktív 

foglalkozások formájában megvalósuló prevenciós tevékenységek végzése. Ezek az ismeretfejlesztő 

foglalkozások több témakört érinthetnek: dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, energiaegyensúly 

fenntartása (táplálkozás, mozgás), környezettudatos magatartásra nevelés.  

 

A fejlett nyugati államokban az elmúlt évtizedek alatt jelentősen nőtt a születéskor várható élettartam, 

miközben Magyarország daganatos halálozása jóval meghaladja az európai átlagot. Önkormányzatunk 

elkötelezett a szadai lakosok egészségének megőrzése iránt, ezért az egyik legfontosabb szakmai feladat 

e téren a betegségek időben történő diagnosztizálása és a kezelés mielőbbi megindítása. Ennek 

érdekében prioritásként kezeljük a népegészségügyi célú szűrések helyi koordinálását a lakosság 

tájékoztatását. 

 

A fentiekre való tekintettel az Önkormányzat stratégiai alapelveket fogalmazott meg: 

➢ Erősíteni kell a különböző intézmények bevonását az egészségfejlesztési tevékenységbe, 

➢ egyes célcsoporti egyenlőtlenségek csökkentése célzott egészségfejlesztési programokkal és jó 

gyakorlatok bemutatásával, 

➢ az egészséggel kapcsolatos tudás terjesztése, a lakosság felelősségvállalásának ösztönzése, az 

egészség-műveltség megerősítése, fejlesztése. 

Ennek érdekében az Önkormányzat bruttó 3 millió forintot biztosít 2023. évben is az egészségügyi, 

prevenciós szűrővizsgálatok támogatásához. 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. 

 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

Szada Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladatai között szerepel az egészségügyi prevenciós 

programok és szűrővizsgálatok támogatása. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi 

költségvetéséről szóló 5/2023.(II.24) önkormányzati rendeletében br. 3.000.000 Ft-ot hagyott jóvá, mely 

előirányzat felhasználására az alábbi javaslatot teszem: 

 

I/1. Egészségügyi prevenciós szűrővizsgálatok 

 

1.1.Bőrgyógyászati szűrővizsgálat (melanóma szűrés), szakorvosi felvilágosítással és 

tanácsadással. 

Célcsoport: fiatal és felnőtt korosztály. 
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1.2. Prosztata szűrővizsgálat szakorvosi felvilágosítással és tanácsadással. 

Célcsoport: 45 év feletti férfiak részére. 

 

1.3.Szív-és érrendszeri betegségek szűrővizsgálata. 

Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak. 

 

1.4. Glaucóma (zöldhályog) szűrés, szemész szakorvosi vizsgálattal. 

Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak. 

 

1.5. Mozgásszervi betegségek szűrővizsgálata szakorvosi felvilágosítással. 

Célcsoport: 40 év feletti nők és férfiak 

 

1.6. Nőgyógyászati rákszűrés. 

Célcsoport: 18 év feletti nők 

 

A szűrővizsgálatok becsült összköltsége: br. 2.000.000.-Ft 

 

II/1. Dévény módszer (DSGM) 

 

A Dévényi módszerrel elsősorban a szülési oxigénhiány miatt kialakult központi idegrendszeri eredetű 

mozgásfejlődési zavarok gyógyíthatók, de az egészséges babák minimál tüneteire is nagyon pozitív 

hatással van. Kialakulásakor az oxigénhiány sokszor egyáltalán nem látványos és így nehezen nyomon 

követhető. Ezért nagyon fontos a korai időszakban csak apró, jelentéktelenek tűnő tünetek felismerése, 

mert a növekedés folyamán ezek felerősödve vezethetnek komoly mozgásfejlődési zavarhoz.  

A vizsgálatok becsült költsége: br. 100.000.- Ft 

 

II/2. Óvodai fogászati szájhigiénés bemutató 

 

Az elmúlt években a helyi óvodások részére rendszeresen megszervezésre került a fogazatuk ápolása 

érdekében a helyes fogmosás megtanítása, a fogazatra káros hatást kifejtő ételek bemutatása, játékos, 

interaktív foglalkozás keretében. Az óvodavezetők hatékonynak és hasznosnak tartják a foglalkozást, 

javasolják ez évi folytatását.  

A bemutató becsült költsége: br. 50.000.- Ft. 

 

II/3. Iskolai környezetvédelmi foglalkozások 

 

A Szadai Székely Bertalan Általános Iskola tanulói játékos vetélkedők és ügyességi próbák keretében 

ismerkednek a helyes táplálkozással, a mozgás fontosságával, alapvető környezetvédelmi ismeretekkel. 

A résztvevő osztályok különböző ajándékcsomagokat kapnak, melynek költségéhez nyújtunk anyagi 

hozzájárulást támogatási szerződés keretében.  

A foglalkozások becsült költsége: br. 750.000.- Ft 

 

Tisztelettel jelezném, hogy a szűrővizsgálatok, rendezvények szervezése jelenleg folyamatban van, 

költségvetésük összegét jelenleg becsülni tudjuk (aktuálisan br. 2.900 eFt – további 100 eFt egyelőre 

tartalékkeretként funkcionálhat). 

 

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk. 

 

Szada, 2023. február 24. 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2023.(III.30.) KT- határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi prevenciós programok és 

szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret felhasználására vonatkozó javaslatot a 29/2023. 
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számú előterjesztésben részletezett tartalommal elfogadja – felkérve a Szadai Szociális Alapszolgáltatási 

Központ intézményvezetőjét a szűrővizsgálatok és programok megszervezésére. A szükséges fedezet az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetésében br. 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  


