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ELŐTERJESZTÉS 
 

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című 
(VEKOP-7.2.2-17 kódszámú) és „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó 
fejlesztése- alapellátás fejlesztése” című (VEKOP-7.2.3.-17 kódszámú), valamint az 
„Egészségügyi humánforrás-fejlesztés (VEKOP-4-2.4-17 kódszámú) felhívások.  
 
A VEKOP-7-2.2-17 számú felhívás átfogó célja, hogy javuljon a lakosság egészségi 
állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött 
életévek száma, a fejlesztés járuljon hozzá az ország átfogó népegészségügyi 
hálózatának kialakításához, és ezen keresztül a lakosság egészségtudatosságának 
növeléséhez, egészségkultúrájának javításához és a krónikus nem-fertőző betegségek 
megelőzéséhez a területi egyenlőtlenségek csökkentésével.  
 
A VEKOP-7.2.3-17 kódszámú felhívás általános 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.  
 
A projekten belül kötelezően megvalósítandó önálló tevékenység az egészségfejlesztési 
Irodák létrehozása, melyek azzal a céllal jönnek létre és működnek, hogy a helyben zajló 
egészségfejlesztési tevékenységeket nyomon kövesse, kapcsolatot tartson az alap és 
szakrendelést nyújtó szolgáltatókkal, együttműködést biztosítson a VEKOP-7.2.3.-17 
felhívás alapján kialakításra kerülő praxisközösségekkel. 
 
A praxisműködés modelljeinek és támogatásának továbbfejlesztéséhez szükséges 
módszertani fejlesztések és megvalósítási keretek az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 
„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” felhívás keretein belül 
kerülnek kidolgozásra. Ehhez kötötten a praxisközösségi működés keretében folyamatos 
együttműködés és adatszolgáltatás elvárás a kedvezményezettek részéről, amihez az 
adatrögzítési keretrendszert az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 projekt biztosítja.  
 
A VEKOP-7.2.4.-17 kódszámú felhívás alapvető célja, olyan egészségügyi humánforrás 
mennyiségi fejlesztését célzó beavatkozások megvalósítása, amelyek által 
csökkenthetőek az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésben mutatkozó 
egyenlőtlenségek, csökken az egészségügyben a betöltetlen álláshelyek száma, valamint 
javulnak az egészségügyben a munkaerő megtartását szolgáló munkakörülmények és 
feltételek, valamint a lakosság számár nyújtott ellátások minősége és hatékonysága.  

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be többek között a helyi önkormányzatok, 
korlátolt felelősségű társaságok.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-50db. 



A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 12-től 2018. február 28-ig lehetséges. 

A pályázati felhívások az előterjesztés mellékleteként olvashatóak. 

Javaslom, hogy a VEKOP-7-2.2.3-17 és a VEKOP-2.3-17 kódszámú pályázati 
felhívásokra pályázatot Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft nyújtson 
be, valamint felkérem, hogy az alábbi pályázat író cégek részére küldjön ki BESZERZÉSI 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ AJÁNLATKÉRÉST: 

• EMESZ Első Magyar Ellátásszervező Tanácsadó és Szolgáltató Zrt 
• Notus Kontroll Kft 
• Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató kft 

Kérem a Képviselő- testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően 
hozza meg döntését. 

 

Biatorbágy, 2017. május 24. 

                                                                               Tarjáni István s.k. 
                                                                                  polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2017. (V. 25.) határozata 

Az egészségügyi fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről 

  

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az egészségügyi 
fejlesztésekre kiírt VEKOP pályázatokkal összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést, és 
az alábbi döntést hozza: 

1) Felkéri a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetőjét, Dr. 
Radnainé Dr. Egervári Ágnes ügyvezető asszonyt, hogy a következő pályázati 
felhívásokra határidőben a pályázatokat nyújtsa be: 
 

• „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – 
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című, VEKOP-7.2.2-17 
kódszámú; 

• „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- 
alapellátás fejlesztése” című , VEKOP-7.2.3.-17 kódszámú felhívásra; 

• „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” című (VEKOP-7.2.4-17 
kódszámú) felhívásra. 
 

2) Továbbiakban felkéri ügyvezető asszonyt, hogy a pályázati anyagok (kifejezetten a 
pályázatban elszámolható tételekre) előkészítése tárgyában a vállalkozási 
szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatkérést a következő cégek részére küldje 
ki és a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződést kösse meg: 
 

• EMESZ Első Magyar Ellátásszervező Tanácsadó és Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhely: 1091 Budapest, Üllői út 89. C. ép. félemelet 8. 
cégjegyzékszám: 01 10 045796 

• Notus Kontroll Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 2071 Páty, Árpád utca 93. B. ép. 
cégjegyzékszám: 13 09 159390 

• DIETŐR Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi utca 72. A. ép. 5. 
cégjegyzékszám: 13 09 165998 

 
Határidő: A beszerzési ajánlatok bekérésére 2017. május 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 


