
  

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

 

2017. május 25-én 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy:  „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség 

kialakításával Kecskeméten” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Az előterjesztést készítette: Balogh Zoltán osztályvezető 

Városstratégiai Iroda 

Pályázatkezelési és Közbeszerzési Osztály 

 

Kezelési megjegyzés:  Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma:  1 

 

Mellékletek:  - 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság                                             …/2017. (V.22.) EtB. számú határozat 

Fejlesztési, Környezetvédelmi és Agrár Bizottság …/2017. (V.23.) FKAB. számú 

határozat 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 

 

 



1 

 

 
 

Iktatószám: 11919-2/2017 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2017. május 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség 

kialakításával Kecskeméten” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Kormány a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014–2020-as fejlesztési 

időszakra” című, 2014. szeptember 11-én aláírt dokumentumban célul tűzte ki az 

egészségügyi ellátórendszer prevenciós funkcióinak fokozását, valamint a lakosság 

egészségtudatosságának növelését és az egészség fejlesztését. A cél elérését a Kormány – 

többek között - az egészségügyi alapellátás üzemeltetői és fenntartói együttműködésével 

tervezi megvalósítani. 
 

Az EFOP-1.8 intézkedése nevesíti és egyedi célként tűzi ki az egészséges életmód 

elterjesztéséhez nélkülözhetetlen egészségkultúra fejlesztését, a hatékony 

egészségkommunikációt, a helyi egészségkommunikációban részt vevő szervezetek 

kapacitásfejlesztését, az egészségfejlesztési, betegség- és sérülés-megelőzési programok 

elterjesztését, az egészséges választást előmozdító népegészségügyi kommunikációs tartalmak 

és kapcsolódó események támogatását.  

 

Jelen konstrukció átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a 

születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, a fejlesztés járuljon 

hozzá az alapellátás prevenciós fókuszú áthangolásához, és ezáltal a lakosság 

egészségtudatosságának növeléséhez, valamint a megelőzéssel kapcsolatos területi 

egyenlőtlenségek csökkentéséhez. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata által a közgyűlés üléséig előreláthatólag 

benyújtásra kerül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért 

Felelős Helyettes Államtitkárság részére „Az alapellátó rendszer prevenciós 

tevékenységének erősítése praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című pályázat.  

 

A támogatási kérelem Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.4.2. pontja, valamint Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről szóló 21/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete 11. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján került benyújtásra. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 
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A projekt háttere: 

A magyar lakosság egészségi állapotán belül a daganatos és szív-érrendszeri betegségek 

mellett a mentális megbetegedések előfordulása is nagyarányú, mely tényezők összességében 

nagy betegségterhet jelentenek az ország számára. A felsorolt betegségek jelentős hányada 

vezethető vissza a helytelen életmódra.  

 

Az alapellátás az egészségügyi ellátórendszer egyetlen olyan szegmense, amely kapcsolatot 

képes tartani a lakosság egészével, ezért az ellátási rendszer ezen a szintjén lehet a lakosság 

egészségmagatartását a leghatékonyabban befolyásolni, ezen az ellátási szinten a 

gyakorlatban is megvalósulhat a lakosság számára a közel azonos színvonalú 

szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés. A háziorvosi praxisokban történik a legtöbb 

orvos-beteg találkozás, ami a betegellátás mellett lehetőséget adhat betegségmegelőzésre is, 

azonban idő, forrás, tapasztalat, motiváció hiányában hatékony intervencióra csak eseti 

jelleggel kerül sor.  

 

A lakosság egészségtudatos magatartásának kialakítása és a betegségek, valamint az 

egészség-kockázatok korai felismerésének érdekében fontos, hogy az alapellátás szerves 

részévé tegyük a népegészségügyi, preventív célú szolgáltatásokat is. A praxisközösségek, 

melyek területenként jelenthetnek háziorvosi, házi gyermekorvosi és vegyes 

praxisközösségeket, összekapcsolva a védőnői hálózattal népegészségügyi, prevenciós 

feladatokat ellátva csökkenthetik a betegbeáramlást a rendszerbe, valamint növelik a terápiás 

együttműködés szintjét.  

 

A praxisok által nyújtott preventív szolgáltatások kibővítésével, a praxisok 

együttműködésének fejlesztésével bővül a lakosság által igénybe vehető preventív, személyre 

szabott szolgáltatások köre, ami elősegíti az egészség megőrzését és csökkenti a krónikus 

népegészségügyi megbetegedések kialakulásának a kockázatait. Az erőforrások jól szervezett, 

ellátási körzetek közötti megosztásával a praxisközösségi működési modellen keresztül a 

szakemberek, eszközök szervezett módon jutnak el a lakossághoz, így biztosítva a 

könnyebben elérhető, magasabb színvonalú és kibővített tartalmú egészségügyi 

szolgáltatásokat. 
 

A projekt célja:  
Az alapellátásban Magyarországon eddig hagyományokkal nem rendelkező új ellátási 

struktúra kialakítása, amely keretei között a praxisok együttműködése fejlődhet. A preventív 

cél elérése miatt a praxisok további szakemberek bevonásával többlet-szolgáltatásokat tudnak 

nyújtani a hozzájuk tartozó lakosság számára.  

 

A projekt célcsoportjai: 
- a támogatást elnyert praxisközösségek területi ellátási kötelezettsége alá eső lakosság, 

valamint  

- a kiterjesztett alapellátásban, a leendő praxisközösségekben dolgozó szakemberek, 

továbbá  

- az együttműködésben résztvevő járóbeteg szakellátó intézetek, egészségfejlesztési 

irodák, szociális ellátók, otthonápolási szakápolást végző szolgáltatók és a területen 

működő közforgalmú gyógyszertárak munkatársai. 

 

A Kecskeméten kialakítandó praxisközösség ismertetése: 

A praxisközösséget 4 felnőtt, 1 gyermek és 1 betöltetlen gyermekpraxis, ill. a praxisok 

együttműködése alkotja. 
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A praxisok kiválasztásánál prioritás volt, hogy a város különböző részeiről, eltérő 

lakóhelyi karakterrel bíró, így vélhetően más-más szocio-kulturális hátterű közösség 

legyen megcélozva. 

Ennek megfelelően a praxisközösség részét képezi egy-egy olyan praxis, melynek 

• belvárosi,   

• lakótelepi,  

• külvárosi és 

• külterületi, tanyasi övezet adja a területi ellátási kötelezettségét. 

 

A praxisközösségben résztvevő háziorvosok: 

1. Dr. Szentannay Judit, házi gyermekorvos 

2. Dr. Kara Éva, felnőtt háziorvos 

3. Dr. Gaszner András, felnőtt háziorvos 

4. Dr. Bordáné Dr. Bogárdi Mária, felnőtt háziorvos 

5. Dr. Serfőző Katalin Matild, felnőtt háziorvos 

 

A projekt tervezett eredményei: 

 Az új struktúra révén a résztvevő praxisok elsősorban népegészségügyi jellegű 

tevékenységének javítása  

 A lakosság számára a közel azonos színvonalú szolgáltatásokhoz történő egyenlő 

hozzáférés biztosítása 

 A lakosság egészségtudatos magatartásának javítása 

 Az egyes betegségek és egészségkockázatok mielőbbi felismerése és egységes 

szemlélet szerint való kezelése 

 Az idült betegek beilleszkedési esélyeinek javítása a társadalomba 

 Egységes ellátás rendek, protokollok kidolgozása a prevenció és a gondozás területén 

 Szorosabb együttműködés kialakítása a magasabb ellátási szintek helyi képviselőivel 

A projekt tervezett költségvetése: 

 

Támogatás:      149 500 000 Ft 

Önerő:                        0 Ft 

Összesen:      149 500 000 Ft 
Támogatási intenzitás:              100 % 

 

A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2017.09.01-2019.08.31. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, a fenti előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-

tervezet szerinti döntését meghozni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2017. május 4.  

 

 

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  

…/2017. (V. 25.) határozata 

 

 

„Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése praxisközösség 

kialakításával Kecskeméten” című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 11919-2/2017. iktatószámú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A közgyűlés úgy dönt, hogy „Az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységének erősítése 

praxisközösség kialakításával Kecskeméten” című támogatási kérelem benyújtását 

jóváhagyja, egyben felhatalmazza Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

támogatási kérelem elbírálása során beérkező hiánypótlási felhívásokat teljesítse, a támogatási 

kérelem nyertessége esetén a támogatási szerződést, illetve a projekt végrehajtásához 

szükséges többletkötelezettséggel nem járó megállapodásokat aláírja. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 


