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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
2013. év szeptember 19-én Vál Község Önkormányzata a 146/2013. (IX. 19.) számú 
határozatában kezdeményezte a Vál, Tabajd és Etyek Községek Önkormányzatai által, az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására, 2011. december 16-án megkötött 
megállapodás közös megegyezéssel való, 2013. december 31. hatállyal történő 
megszüntetését, mivel 2014. január elsejétől a váli Vajda János Általános Iskola 4-8. 
évfolyamainak iskola-egészségügyi védőnői feladatainak ellátását saját védőnői körzete 
keretein belül kívánja ellátni. 
 
2013. év október 1-én Mány Község Önkormányzata a 96/2013. (X.1.) önkormányzati 
határozatával úgy döntött, kéri Tabajd Község Önkormányzatát, hogy a mányi Hársfadombi 
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola gyermekei részére az iskola-egészségügyi 
védőnői feladatok 2014. január 1. napjától a tabajdi védőnői körzet keretében kerülhessenek 
ellátásra, arra tekintettel, hogy a mányi védőnői körzet átszervezését kérte a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Móri Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete a körzethez tartozó 
ellátottak túl nagy száma miatt. 
 
Etyek Nagyközség, valamint Felcsút, Mány, Vál és Tabajd Község polgármesterei közös 
egybehangzó elhatározással a védőnői ellátás átszervezését javasolták az alábbiak szerint: 
 

1. Etyek, Vál, Tabajd települések meg kívánják szüntetni a közöttük fennálló 
megállapodást 2013. december 31. napjával.  

2. Mány, Vál, Tabajd átszervezi védőnői körzetét. 
3. Etyek, Felcsút és Mány önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt Tabajd 

Község Önkormányzatával. 
4. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a váli Vajda János Általános 

iskolával megkötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. 

5. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a „Magyar-kút” ÁMK, Etyek 
Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás 
módosítását névváltoztatás miatt. 

6. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a Felcsúti Letenyey Lajos 
Szakközépiskola és Szakiskolával kötött együttműködési megállapodás 
módosítását az ellátandó évfolyamok száma miatt. 

7. Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi együttműködési megállapodás 
megkötését a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános 
Iskolával. 

 
Az OEP által finanszírozott maximális pontszám: 750. 
A tabajdi védőnői körzet létszám és pontszámai az alábbiak szerint módosulna: 
Eredeti: 
- Tabajd Mészöly G. Ref. Ált.isk. és óvoda    57 fő  62 pont 
- Tabajd 0-7 éves korúak      83 fő          249 pont 
- Etyek Magyar-Kút ÁMK Ném.N.Á.I. 1-2 o   94 fő  95 pont 
- Felcsút Felcsúti Letenyei Lajos Szakköz.i.    80 fő  80 pont 
- Vajda János Általános iskola 4-8 o.              116 fő          123 pont 
Összesen:                  430 fő          609 pont 



Módosítást követően: 
- Tabajd Mészöly G. Ref. Ált.isk. és óvoda    58 fő  63 pont  
- Tabajd 0-7 éves korúak      76 fő           228 pont 
- Etyek Magyar-Kút ÁMK Ném.N.Á.I. 1-2 o   92 fő  92 pont 
- Felcsút Felcsúti Letenyei Lajos Szakköz.i.             139 fő           139 pont 
- Hársfadombi Nyelvokt. Német Nemz. Ált. Isk. Mány           169 fő           177 pont 
                  557 fő           699 pont  
 
 
Ad. 1.) Etyek, Vál, Tabajd települések meg kívánják szüntetni a közöttük fennálló 
megállapodást 2013. december 31. napjával.  
 
Az Etyek Nagyközség, Vál és Tabajd Községek Önkormányzatai által, az iskola-egészségügyi 
védőnői feladatok ellátására, 2011. december 16-án megkötött megállapodás 19. pontja 
lehetőséget ad a közös megegyezéssel történő megszüntetésre, ha a résztvevő 
önkormányzatok képviselő- testületei ilyen tartalmú minősített többséggel hozott határozatot 
hoznak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a „Határozati javaslat 
I.”-ot: 
 
Határozati javaslat I.: 
 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (X. 25.) számú határozata 

 
az iskolai védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás megszüntetéséről 

 
1. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Etyek 

Nagyközség, Vál, Tabajd Községek Önkormányzatai által, az iskola-egészségügyi 
védőnői feladatok ellátására, 2011. december 16-án megkötött megállapodást közös 
megegyezéssel 2013. december 31. hatállyal meg kívánja szüntetni. 

 
2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – az 

előterjesztés mellékletét képező – a megállapodást megszüntető szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Ad. 2.) Mány, Vál, Tabajd átszervezi védőnői körzetét. 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik: 

„152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 



(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő 
által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett 
települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.” 

 
A védőnői körzet kialakításáról szóló 130/2011.(XI.30.) számú határozat módosítása 
szükséges, mivel a tabajdi védőnői körzet az alábbiak szerint módosul:  

- Kikerül feladatai közül  a váli Vajda János Általános Iskola (2473 Vál, Vajda J. u. 2.) 
4-8. évfolyamában az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása, 

- további ellátandó feladatként jelentkezik a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola (2065 Mány, Szent István u. 4.) 1-8. évfolyamában az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása, 

- módosul az etyeki „Magyar-kút” ÁMK neve is Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 
2.) elnevezésre és  

- módosul az iskola-egészségügyi védőnői feladatokkal érintett évfolyamok száma a 
felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolában (8086 Felcsút, Fő út 191.), 
9-11. évfolyamról 9-12. évfolyamra. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a „Határozati javaslat 
II.”-ot: 
 
Határozati javaslat II.: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (X. 25.) számú határozata 

 
Önálló védőnői körzet módosításáról 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 5/2013.(II.1.) számú 
határozatával módosított 130/2011.(XI.30.) számú határozatában foglaltakat az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel, Vál, 
Etyek, Felcsút és Mány Községek Önkormányzataival egyetértésben az alábbiak szerint 
módosítja: 

- Kikerül feladatai közül  a váli Vajda János Általános Iskola (2473 Vál, Vajda J. u. 2.) 
4-8. évfolyamában az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása, 

- további ellátandó feladatként jelentkezik a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) 1-8. évfolyamában az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátása, 

- módosul az etyeki „Magyar-kút” ÁMK neve is Etyeki Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 
2.) elnevezésre és  

- módosul az iskola-egészségügyi védőnői feladatokkal érintett évfolyamok száma a 
felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolában (8086 Felcsút, Fő út 191.), 
9-11. évfolyamról 9-12. évfolyamra. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 



Ad. 3.) Etyek, Felcsút és Mány önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt Tabajd 
Község Önkormányzatával. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) 
bekezdésének rendelkezése ad felhatalmazást arra, hogy Etyek, Felcsút és Mány 
Községek önkormányzatai az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdésének e) pontjában szereplő iskola-egészségügyi feladatokkal összefüggésben 
elvégzendő védőnői feladatok ellátásáról, mint egészségügyi alapfeladatról oly módon 
gondoskodjanak, hogy Feladat-ellátási szerződést kössenek az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú mellékletében részletezett védőnői 
feladatok ellátására Tabajd Község Önkormányzatával. 

 
„41. § (6) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására –  
jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, 
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, 
továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezettel.” 

 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a „Határozati javaslat 
III.”-ot: 
 
 
Határozati javaslat III.: 
 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (X. 25.) számú határozata 

 
az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására szerződés megkötéséről 

 
1. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Feladat-ellátási 

szerződést köt Etyek Nagyközség, valamint Felcsút és Mány Községek 
Önkormányzataival és vállalja az iskola-egészségügyi  védőnői feladatok ellátását az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés szerint 2014. január 1. napjától. 
 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
Feladat-ellátási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 
Ad. 4.) Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a váli Vajda János Általános 
iskolával megkötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. 
 
2011. december 14. napján Tabajd Község Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kötött a váli Vajda János Általános Iskolával. A körzet módosítása miatt, mivel 2014. január 



elsejétől már nem a tabajdi védőnői körzet keretében kerül ellátásra a megállapodásban 
rögzített feladat, ezért felek azt közös megegyezéssel meg kívánják szüntetni 2013. december 
31. hatállyal.  
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a „Határozati javaslat 
IV.”-ot: 
 
Határozati javaslat IV.: 
 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2013. (X. 25.) számú határozata 

 
az iskolai védőnői feladatok ellátására a váli Vajda János Általános Iskolával kötött  

együttműködési megállapodás megszüntetéséről 
 

1. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Váli Vajda 
János Általános Iskolával az iskola-egészségügyi védőnői feladatok ellátására 2011. 
december 14-én megkötött megállapodást közös megegyezéssel 2013. december 31. 
hatállyal meg kívánja szüntetni. 

 
2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – az 

előterjesztés mellékletét képező – a megállapodást megszüntető szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
Ad. 5.) Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a „Magyar-kút” ÁMK, Etyek 
Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás 
módosítását névváltoztatás miatt. 
 
 
2011. december 14. napján Tabajd Község Önkormányzata együttműködési megállapodást 
kötött a „Magyar-kút” ÁMK, Etyek Német Nemzetiségi Általános Iskolával. Az iskola 
elnevezése megváltozott: Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola (2091 Etyek, Magyar u. 2.), ezért a megállapodás módosítása 
szükséges.  
 
 
Határozati javaslat V.: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (X. 25.) számú határozata 

 
az iskolai védőnői feladatok ellátására a 

 „Magyar-kút” ÁMK, Etyek Német Nemzetiségi Általános Iskolával kötött  
együttműködési megállapodás módosításáról 

 



 
1. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Magyar-

kút” ÁMK, Etyek Német Nemzetiségi Általános Iskolával az iskola-egészségügyi 
védőnői feladatok ellátására 2011. december 14-én megkötött megállapodást az iskola 
nevének megváltozása miatt közös megegyezéssel módosítja 2014. január 1. hatállyal 
az előterjesztés mellékletét képező szerződésmódosítás szerint. 
 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Ad. 6.) Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi a Felcsúti Letenyey Lajos 
Szakközépiskola és Szakiskolával kötött együttműködési megállapodás módosítását az 
ellátandó évfolyamok száma miatt. 
 
2013. február 4. napján Tabajd Község Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött 
a Felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolával. Az iskolában módosul az 
iskola-egészségügyi védőnői feladatokkal érintett évfolyamok száma a 9-11. évfolyamról 9-
12. évfolyamra, ezért a megállapodás módosítása szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a „Határozati javaslat 
VI.”-ot: 
 
Határozati javaslat VI.: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (X. 25.) számú határozata 

 
az iskolai védőnői feladatok ellátására a 

Felcsúti Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolával kötött  
együttműködési megállapodás módosításáról 

 
1. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Felcsúti 

Letenyey Lajos Szakközépiskola és Szakiskolával az iskola-egészségügyi védőnői 
feladatok ellátására 2013. február 4-én megkötött megállapodást az iskolában 
ellátandó évfolyamok számának növekedése miatt közös megegyezéssel módosítja 
2014. január 1. hatállyal az előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerint. 
 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Ad. 7.) Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi együttműködési megállapodás 
megkötését a mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 
fenntartójával. 



 
Tabajd Község Önkormányzata kezdeményezi együttműködési megállapodás megkötését a 
mányi Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolával az iskola-
egészségügyi védőnői feladatok ellátásának részletes szabályairól. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el a „Határozati javaslat 
VII.”-ot: 
 
 
Határozati javaslat VII.: 
 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
.../2013. (X. 25.) számú határozata 

 
az iskolai védőnői feladatok ellátására a 
mányi Hársfadombi Általános Iskolával 

együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
 

1. Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az 
előterjesztés mellékletét képező – együttműködési megállapodást köt a mányi 
Hársfadombi Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolával az iskola-
egészségügyi  védőnői feladatok ellátása érdekében 2014. január 1. napjától. 
 

2. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
Az önkormányzatok számára a védőnői körzet átszervezése kölcsönös előnyökkel jár, így 
javaslom a fentiek szerinti magvalósítását. 
 
Tabajd, 2013. október 21. 
 
    Tisztelettel: 
       Dr. Temesszentandrási György 
            polgármester 


