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KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERE 

 
 

Előterjesztés  
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő 

csatlakozásról 
 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Európai Regionális Irodája a ’80-as évek végén döntött 

egy olyan demonstrációs projekt elindításáról, melynek célja újfajta megközelítések alkalmazása 

az egészség érdekében a városokban, a helyi önkormányzatok munkájában.  

Az Egészséges Városok program hivatalosan 1988-ban, 35 európai várossal indult el, azonban 

rövid idő alatt világméretű mozgalommá nőtte ki magát. Jelenleg az Európai Régióban 30 nemzeti 

hálózat tagjaként több, mint 1500 város része a programnak.  

A tagság eredményeként a WHO Európai Egészséges Városok Hálózat találkozóin, valamint 

munkacsoportjaiban, alhálózataiban folyó munka során megvalósuló tapasztalatcsere, módszertani 

segítség, tréning nagymértékben hozzájárulhat, megkönnyítheti és hatékonyabbá teheti az 

egészség és jól-lét elősegítésére irányuló programok, tevékenységek megvalósulását városunkban.  

A Hálózat találkozóin, rendezvényein való részvétel lehetőséget teremt a közvetlen szakmai 

kapcsolatok kialakítására, együttműködések megalapozására, valamint Kaposvár városának 

megismertetésére Európa és Világszerte.  

A nemzetközi részvétel elősegíti olyan kapcsolatok kialakítását is a Hálózat tagjaival, melyek 

révén közös projektekben és az EU által támogatott pályázatokon vehetünk részt. 

Kaposvár 2015-től tagja az Egészséges Városok Kárpát-Medencei Szövetségének, a Szövetséget 

alkotó tagvárosok közül Pécs, Győr és Székesfehérvár tagja WHO Európai Egészséges Városok 

Hálózatának. 

A WHO Európai Egészséges Városok Hálózat a kezdetektől fogva ötéves megvalósulási 

fázisokra, úgynevezett ciklusokra határozza meg prioritásait.  

Az Európai Egészséges Városok Hálózat – ugyanúgy, mint a magyarországi program – 2018-ban 

ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját, és zárta VI. ötéves ciklusát.  

Az Egészséges Városok VII. ötéves ciklusa 2019-2024-ig tart, melyre a ciklus alatt folyamatosan 

várják a csatlakozni kívánó városok jelentkezését. Tekintettel a koronavírus járványhelyzetre a 

VII. ciklust 2025-ig meghosszabbították.  

A mellékelt tájékoztató anyag tartalmazza a VII. ciklus fő témáit és prioritásait. 

A VII. ötéves ciklushoz való csatlakozást a város polgármestere által aláírt szándéknyilatkozattal 

szükséges jelezni a WHO Európai Regionális Irodája felé, majd a későbbiekben szükséges a 

képviselő testület döntése a csatlakozásról, valamint a VII. ciklus prioritásai alapján elkészített 

pályázat megküldése.  

A csatlakozás egyik feltétele az éves tagdíj megfizetése a WHO Európai Regionális Irodája 

számára. Javaslom, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá a tagsággal összefüggő pénzügyi hozzájárulás 

forrásának megteremtésére (6.000 USD/év), és azt évente építse be a költségvetési rendeleteibe. A 

csatlakozási szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a feladatot ellátó koordinátort személy 

szerint, ezért a feladatra 1 fő koordinátori álláshely létrehozása szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatokat támogassa. 

 

Kaposvár, 2021. november 9. 

                   Szita Károly 

        polgármester 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
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Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Egészségügyi Világszervezet 

(WHO) Európai Egészséges Városok Hálózathoz történő csatlakozásról szóló előterjesztést és 

az alábbiak szerint határozott: 

 

1. A Közgyűlés úgy határozott, hogy részt kíván venni a WHO Európai Egészséges Városok 

Hálózat VII. ötéves ciklusában (2019-2025), és felkéri a polgármestert, hogy az ez irányú 

szándéknyilatkozatot küldje meg a WHO Európai Regionális Irodája részére.  

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Nagyné Horváth Mónika népjóléti referens 

Határidő:  2022. január 31.  

 

2. A Közgyűlés kötelezettséget vállal a tagsággal együtt járó pénzügyi hozzájárulás 

forrásának megteremtésére, és ezt az összeget évente beépíti az aktuális költségvetési 

rendeleteibe.  A pénzügyi hozzájárulás 2022. évi összege 6.000 USD. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2022. január 31.  

 

3. A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2022. január 1-től 2025. 

december 31-ig 1 fő, egészséges város koordinátori álláshelyet létesít. Az álláshely 

pénzügyi fedezetére 2022. január 1-től tárgyévre 5.500 eFt  személyi juttatás és 853 e Ft 

szociális hozzájárulási adót biztosít. 

 

Felelős:  Szita Károly polgármester 

Közreműködik: Balogh Beáta igazgató 

   dr. Gróf Regina irodavezető 

Határidő:  2022. január 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet 
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