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JAVASLAT

az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III. 9.) önkormányzati
rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  alapellátási  területi
ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: a
jelenleg hatályos rendelet) 8. melléklete tartalmazza a védőnői iskola-egészségügyi ellátási
kötelezettség beosztását. Az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője a 8. melléklet
módosítását kezdeményezte.

II.
Részletes indokolás 

A rendelet 1. §-a a jelenleg hatályos rendelet 8. mellékletét helyezi hatályon kívül és helyébe
lépteti a rendelet 1. mellékletét. A jelenleg hatályos rendelet 8. melléklete a védőnői iskola-
egészségügyi körzetek beosztását tartalmazza. 

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése
értelmében az oktatási intézményben amennyiben a tanulók létszáma a 800 főt eléri, akkor
teljes  munkaidőben  iskola-védőnői  feladatot  végző  iskolavédőnőt  kell  biztosítani.  Az
iskolavédőnő  az  oktatási  intézményekben  összesen  1000  főt  láthat  el,  ha  a  800  főt
meghaladó  tanulói  létszám  iskola-védőnői  ellátása  más  módon  nem  biztosítható.  Az
egészségügyi  szolgáltatók  finanszírozásának  szabályairól  szóló  43/1999.  (III.  3.)  Korm.
rendelet 21. § (7) bekezdése szerint ettől a létszámtól a szolgáltató eltérhet az alsó határtól. 
Az  Egészségmegőrzési  Központ  az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztártól  a  védőnői
iskola-egészségügyi feladat  után járó finanszírozást a körzetek létszáma alapján kapja. A
finanszírozás feltétele, hogy a körzetek tanulói létszáma feleljen meg a fenti jogszabálynak.

Az  általános-  és  középiskolák  által  megadott  létszámok  alapján  három  iskolavédőnői
szolgálatnak (1., 4. és 11. körzet) a jelenlegi tanulói létszáma nem éri el a jogszabályban
meghatározott  minimumot,  ezért  az  Egészségmegőrzési  Központ  intézményvezetője
kezdeményezte az iskola-védőnői körzetek módosítását annak érdekében, hogy a körzetek
OEP finanszírozása  2017.  január  1-től  is  biztosított  legyen.  Indokait  az előterjesztés  2.
számú melléklete tartalmazza.

Az  intézményvezető  asszony  az  iskola-védőnői  körzetekben  az  alábbi  változtatásokat
javasolta:

 A  2016.  április  óta  helyettesítéssel  ellátott,  betöltetlen  iskola-védőnői  körzet
megszüntetését javasolja, mellyel megoldható a három létszámminimum alatti körzet
finanszírozhatósága és nem kell elbocsátani iskolavédőnőt.

 A 4. körzetből javasolta áthelyezni az 1. körzetbe a Hild Szakközépiskola speciális és
szakiskolai osztályait.

 A körzetbe tartozó köznevelési intézmények nevében történt változásokat is javasolta
átvezetni.

Az  egészségügyi  alapellátásról  szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény  6.  §  (2)  bekezdése
értelmében  az  alapellátási  körzetek  megállapítása  és  kialakítása  során  ki  kell  kérni  az
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alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét, ezért a rendelet tervezetet
megküldtük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére. Az Intézet tájékoztatása szerint
véleményüket  a  Közgyűlés  ülésére  nem  tudják  elkészíteni,  azonban  a  2017.  évi
finanszírozás érdekében a rendelet módosításáról dönteni szükséges. A módszertani intézet
ezidáig nem fűzött észrevételt a módosításokhoz, amennyiben jelen esetben kifogást emel,
úgy  visszavisszük  a  rendeletmódosítást  a  Közgyűlés  elé.  Az  iskola-védőnői  körzetek
módosítására  vonatkozó  tervezetet  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Dunaújvárosi  Járási
Hivatala  Népegészségügyi  Osztálya  véleményezte,  a  módosítást  támogatja.  A
Népegészségügyi Osztály levelét az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.

A 3.  számú  iskola-védőnői  körzet  megszüntetésével  csökkenteni  szükséges  a  védőnői
álláshelyek számát a jelenlegi 24 főről 23 főre. Az álláshely 2016. április óta betöltetlen.

Az előterjesztést a szociális,  egészségügyi és lakásügyi bizottság 2016. november  8-ai
ülésén tárgyalta, a határozati javaslat elfogadását és a rendelet módosítását 6:0:0 arányban
támogatta.
Az előterjesztést az  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a 2016.  november 9-ei  ülésén
véleményezte, 6 igen szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította.

Fenti indokok alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet tervezetet és
az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XI. 17.) határozata

az Egészségmegőrzési Központ védőnői álláshelyeinek meghatározásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  Egészségmegőrzési  Központ
védőnői  álláshelyei  számát  2017.  január  1.  napjától  1  fővel  csökkenti,  így  az
engedélyezett védőnői álláshelyek száma 24 főről 23 főre módosul. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egészségmegőrzési Központ
intézményvezetőjét, hogy az intézmény 2017. évi költségvetésének tervezése során
az 1. pontban foglalt intézkedést vegye figyelembe.
Felelős: - az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője

   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: az intézmény 2017. évi költségvetése tervezésének időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban
foglalt  intézkedést  a  2.  pontban  foglaltak  figyelembevételével  a  2017.  évi
költségvetési rendelet tervezése során vegye figyelembe. 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
                 a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
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Határidő:   a határozat közlésére: 2016. november 25.

Dunaújváros, 2016. november 17.

Lőrinczi Konrád s. k. Tóth Kálmán s. k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke bizottság elnöke
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Az előterjesztés 1. számú melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
 …/2016. (…...) önkormányzati rendelete 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 

15/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pont-
jában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  az  alapellátási
területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
helyébe az e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Cserna Gábor
polgármester

Dr. Sürü Renáta
jegyző

Záradék  :

A rendelet 2016. november 18-án kihirdetésre került.

Dr. Sürü Renáta
jegyző
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A …/2016. (…..) önkormányzati rendelet 1. melléklete

„8.  melléklet  az  alapellátás  területi  ellátási  kötelezettségről  szóló  15/2012.  (III.  9.)
önkormányzati rendelethez

A védőnői iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség beosztása

Intézmény neve

1. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód:      

001257516

Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  Dunaferr  Szakgimnáziuma  és
Szakközépiskolája (Dunaújváros, Vasmű tér 3.)
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum Hild  József  Szakgimnáziuma,  Szakkö-
zépiskolája és Szakiskolája

2. iskolavédőnő Ehhez a számhoz nem tartozik körzet, 2014. január 1-jétől megszűnt

3. iskolavédőnő Ehhez a számhoz nem tartozik körzet, 2017. január 1-jétől megszűnt

4. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001257547

Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  Bánki  Donát  Gimnáziuma  és
Szakgimnáziuma
Dunaújvárosi Szakképzési  Centrum Rudas Közgazdasági  Szakgimnáziuma
és Kollégiuma

5. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001257549

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium
Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  Dunaferr  Szakgimnáziuma  és
Szakközépiskolája (Apáczai Csere János u.)

6. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001257550

Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma
ADU  Vállalkozó  Szakgimnázium,  Szakközépiskola  és  Gimnázium
Dunaújvárosi Tagintézménye
Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola

7. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001257553

Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola
Dunaújvárosi  Rosti  Pál  Gimnázium,  Általános  Iskola,  Szakgimnázium  és
Szakközépiskola
Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola (2 évfolyam – 4 osztály)
Pentelei Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

8. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001257657

Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola
Dunaújvárosi  Dózsa  György  Általános  Iskola  Szilágyi  Erzsébet  Általános
Iskolai Egysége

9. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001247617

Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola
Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola (6 évfolyam – 12 osztály)

10. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001247636

Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai
Egysége

11. iskolavédőnő
ÁNTSZ kód: 

001257555

Dunaújvárosi  Szakképzési  Centrum  Kereskedelmi  és  Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola
Dunaújvárosi  Móra  Ferenc  Általános  Iskola  Egységes  Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény”
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