


Melléklet a 23/2020 (XII. 17.) számú határozathoz 

 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 

Védőnői feladatok ellátására 
 

amely létrejött egyrészről Bicske Város Önkormányzata (székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 
4.; képviseletében: Bálint Istvánné polgármester, KSH statisztikai számjele: 15727048-8411-

321-07), mint Fenntartó (továbbiakban: Fenntartó)  

másrészről Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 
(Továbbiakban: Kapcsolat Központ) (székhely: 2060 Bicske, Ady Endre utca 1., képviseli: 
Szabó Ágnes Intézményvezető), mint Feladatellátó Intézmény (a továbbiakban: Feladatellátó) 
 

harmadrészről Csabdi Község Önkormányzata (székhely: 2064 Csabdi, Szabadság utca 44.; 
képviseletében: Huszárovics Antal polgármester), mint Megbízó önkormányzat (továbbiakban: 
Megbízó) 

 

továbbiakban együtt: Felek – között a védőnői feladatok ellátására, az alulírott helyen és időben, 
az alábbi feltételekkel: 
 

1. Jelen megállapodást a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, továbbá az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § d) pontjában foglaltak alapján, védőnői feladatok 

ellátására kötik meg. 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Csabdi település közigazgatási területén a területi védőnői 
feladatok ellátásáról Bicske Város Önkormányzata, mint Fenntartó az Egyesített Családsegítő 
és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ útján gondoskodik, a védőnői feladatellátást jelen 
megállapodásban szabályozott feltételekkel átvállalja. 
 

3. A Feladatellátó Intézmény az egészségügyi alapellátás (védőnői feladatellátás) 
finanszírozásához szükséges finanszírozási szerződést saját nevében köti meg a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (továbbiakban: NEAK).  
 

4. Felek rögzítik, hogy a védőnői feladatellátásra kapott NEAK finanszírozás teljes egészében 
a Feladatellátót illeti meg. 
 

5. Jelen megállapodást a felek határozatlan időre kötik. 
 

6. Feladatellátó köteles a vonatkozó jogszabályokban meghatározott védőnői feladatokat, a 
jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelő szakalkalmazottal (védőnő) Csabdi település 
közigazgatási területén biztosítani. 
 

7. Feladatellátó jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott feladatot az alábbi helyen 
biztosítja: 
 

o Orvosi rendelő és Védőnői Tanácsadó 2064 Csabdi, Szabadság út 31.  

 

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a védőnői 
ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet, egyéb vonatkozó jogszabályok és a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak. 
 



9. Jelen megállapodást Bicske Város Önkormányzat Polgármestere a ……/2020. (XII. ….) 

határozatával, Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere a …/2020. (……) 
határozatával  jóváhagyta.  
 

10. Jelen megállapodás a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 
 

11. Felek jelen megállapodással összefüggésben bármely jognyilatkozatot kizárólag írásban 
tehetnek. Szerződő felek a szerződést elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Bicske, 2020. __________________            

 

 

        ____________________________                                 ____________________________ 

            Bicske Város Önkormányzata                                       Csabdi Község Önkormányzata 

           képviseletében                           képviseletében 

            Bálint Istvánné polgármester                          Huszárovics Antal polgármester 
  Fenntartó                  Megbízó 

 

             _______________________ 

  Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 
                     képviseletében 

        Szabó Ágnes intézményvezető 

 

 

 

 

Záradék: 
 

Bicske Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján hagyta jóvá a megállapodást. 

 

Bicske, 2020. ________________   

 

……………………………………… 

               Fritz Gábor  

                             jegyző 

 

 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 

………………………………………… 

Molnár Enikő 

Pénzügyi Irodavezető 

 

Bicske, 2020. _____________________ 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
……………………………………… 

            Fritz Gábor 
               jegyző 

 

Bicske, 2020. ________________________ 


