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El terjesztés tárgya:  

A védőnői körzetek módosításáról 
 

 

Tárgykört rendez  jogszabály:  
                  -       Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

                   -      A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. törvény 

-   Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 

-   A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 

-  Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 27/1997.(IX.3.) NM rendelet 

 

 

 

 

El terjeszt :    Tóth Erika polgármester 

El terjesztést készítette:  Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A települési önkormányzatok a lakosság egészségügyi alapellátásáról a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) 

bekezdésének 4. pontja alapján kötelesek gondoskodni.  A települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala 
során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét. 
 

 A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által 
megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi 

alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett 
települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. 

 

A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet véleményét is. 

 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 5. § (4) bekezdése további 

kötelezettséget is előír: „a védőnői körzet kialakításánál figyelembe kell venni a település 
szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó 

gondozottak számát, továbbá a (2) bekezdés szerinti esetben az ellátandó oktatási intézmények 

számát és típusát is, valamint mindezekre vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét.” 

 

Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a 
minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V.10.) EMMI rendelet 11. §-a alapján a védőnői körzet 
kialakítása során a szakmai felügyeleti feladatokat a járási szakfelügyelő védőnő látja, el a 

rendelet módosítása kapcsán az írásbeli véleményét be kell szerezni 

 

Az Mötv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, 

hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 
személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 
 

A védőnői szolgáltatási feladatok megszervezéséről az Önkormányzat a Kapcsolat Központ 
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján az Egyesített 
Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ fenntartásával gondoskodik.  

 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Jat.) a 5. § (1a) bekezdésében az 

alábbiakról rendelkezik: 
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„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén- ha a 

társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed- az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 

kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testülete 

jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-

testületének hozzájárulása szükséges.” 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tehát akként jogosult a rendelet 

megalkotására, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének hozzájárulását 

valamint a járási szakfelügyelő védőnő és az alapellátásért felelős országos módszertani intézet 
véleményét be kell szerezni, valamint szükséges a Társulási Tanács határozati formában 

meghozott döntése. 

 

A védőnői szolgáltatás: 
 a területi védőnői tanácsadókban, a lakosság részére nyújtott védőnői szolgáltatási, 

valamint 

 a nevelési-oktatási intézmények tanulói létszámára kiterjedő iskola-egészségügyi 

feladatellátáshoz kapcsolódó, iskolavédőnői feladatellátást jelent. 
 

A védőnő a meghatározott feladatait az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel 
kapcsolatosan köteles teljesíteni. Tevékenységét a fenntartó által biztosított védőnői tanácsadó 
helyiségben, a családok otthonában, a nevelési-oktatási intézményben, a közösségi programokra 

alkalmas helyszíneken a jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. A területi védőnő ellátotti 
létszámát a következők szerint határozzák meg: a védőnői körzetben ellátott nők (várandós, 
gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az 

oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek. Egy területi védőnői 
körzet minimum 150 fő és legfeljebb 250 fő ellátotti létszámra kaphat finanszírozást. 
 

Mivel az ellátotti létszám a beíratott tanulói létszám függvényében folyamatosan változik, így a 

védőnői körzet a fenti jogszabályi és finanszírozási feltételnek csak az ellátási terület és a 
körzetek közötti ellátotti létszám átcsoportosításával felel meg, ezért a körzeteket az igazgató 

asszony jelzése alapján a rendelet melléklete szerint módosítani szükséges. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátást a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján kell biztosítani. Az iskola-

egészségügyi ellátás iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és 

fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Ezt a tevékenységet valamennyi nevelési-
oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként, vagy több intézmény ellátásának közös 

biztosításával megszervezni. Egy-egy körzetet úgy kell kialakítani, hogy a tanulói létszám 

legalább 720 fő legyen, és ne haladja meg az 1000 főt. Az iskola-egészségügyi ellátást az 

iskolaorvos és iskolavédőnő az iskolákban erre a célra létrehozott iskolaorvosi rendelőkben 
végzik. 

 

A fenti feladatellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az egészségügyi szolgáltatások 
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egészségügyi alapból történő finanszírozásáról szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet alapján 
– az ellátotti létszám korcsoport összetételére, valamint a szolgáltatási feladatokra 

meghatározott pontértékek alapulvételével megállapított - finanszírozási összeget folyósít. 

 

Kérem, hogy a fent leírtaknak megfelelően Bicske Város Önkormányzat rendelet tervezetét 
támogatni szíveskedjenek! 

 

Alcsútdoboz, 2016. január 14. 

 

 

 

Tóth Erika 

polgármester 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 
 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képvisel -testületének 
…/2016 (I.14.) számú határozata 

Bicske Város Önkormányzatának a véd n i körzetek megállapításáról szóló  
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet jóváhagyásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Város Önkormányzat Képviselő-

testületének a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, 

annak elfogadásához hozzájárul.  

 

      Határid : Azonnal 

Felel s: Polgármester 


