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Előterjesztés 

 
A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1. előterjesztés száma: 326/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné B. Erika 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet - rendelet-tervezet 
- 2. melléklet - Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 

kérelme 
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásáról szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 
- Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai 

minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013. (V.10.) EMMI 
rendelet 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ Igazgatója azzal a 
kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy a védőnői körzeteket módosítani szükséges, 
tekintettel arra, hogy a II. számú iskolai védőnői körzet a 2017. szeptember havi létszámadatok 
alapján - a feladatellátás mellett - finanszírozás nélkül maradna. 
 
Ennek elkerülése érdekében igazgató asszony jelzése alapján szükséges az I. számú iskolai 
védőnői körzetben lévő, Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 1. évfolyamának II. 
körzetbe történő áthelyezése.  
 
A fenti feladatellátásra az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az egészségügyi 
szolgáltatások 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. A Védőnői Szakmai Egység zavartalan, a jövőben is kizárólag NEAK finanszírozásból 
történő működése érdekében szükséges a körzetmódosítás. 
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Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § alapján 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. 

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, így a 
rendelet módosítása kapcsán a szakfelügyelő védőnő írásbeli véleményét is be kell szerezni. 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. november 8-i ülésén a 333/2017. 
(XI.08) számú határozatában már döntött nevezett körzetmódosításról, melynek alapján a 
védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása is 
szükséges. 
 
A rendelet-tervezetet a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ részére véleményezésre megküldtük. 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

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. 
A védőnői szolgáltatási feladatok megszervezéséről az Önkormányzat az Egyesített Családsegítő 
és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ fenntartásával gondoskodik.  
 
A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban 
meghatározottak szerint - költségvetési szervet, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti 
gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezetet és egyéb 
szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes 
és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 
települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott 
szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit.  
 
A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet véleményét. A körzetek kialakításánál az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ, mint a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat is figyelembe 
kell venni. 
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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. 
Mivel az ellátotti létszám a beíratott tanulói létszám függvényében folyamatosan változik, így a 
védőnői körzet a fenti jogszabályi és finanszírozási feltételnek csak a körzetek közötti ellátotti 
létszám átcsoportosításával felel meg, ezért a körzeteket a rendelet melléklete szerint módosítani 
szükséges. A módosítás a 2. mellékletben szereplő körzeteket érinti, tekintettel arra, hogy a 
Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 1. évfolyamának II. körzetbe történő áthelyezése 
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 a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az egészségügyi 
szolgáltatások 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. 
 
A szükséges véleményeket a körzetmódosítással kapcsolatban megkértük. 
 

 
II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1. §-hoz 

A melléklet az iskolai védőnői körzetekbe tartozó iskolák nevét és címét tartalmazza. 
 

2. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
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III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetéhez 

 
 
 
I. társadalmi hatásai: 
A rendelettervezet lehetővé teszi, a védőnői körzetek optimális NEAK finanszírozását. 
 
II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása van, tekintettel ara, hogy a rendelet módosítás elmaradása esetén 
megszűnik a  NEAK finanszírozás. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása van, mivel, ha a NEAK finanszírozás elmarad, a 
költségeket az önkormányzatnak szükséges megfinanszírozni. 
 
IV. környezeti következményei: 
A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek. 
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi hatása van, mivel a rendelet alapján biztosítható a megfelelő ellátás az 
egyes körzetekben. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a képviselő-testületre nézve, de finanszírozási 
szempontból indokolt. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A pontos szabályozás hiánya jogszabálysértést és többlet pénzügyi kiadást eredményez.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest. 
 
Kérem az előterjesztésben szereplő rendelet módosítás jóváhagyását. 
 
Bicske, 2017. november 15. 
 
 
         Pálffy Károly 
         polgármester 
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1. melléklet a   326/2017. számú előterjesztéshez  

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                            ____/2017. (_____)  

önkormányzati rendelete 
 

a védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015(IV.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi 
CXXIII. törvény 6.§-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 
feladatkörében, a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményének kikérésével következőket rendeli el: 
 
 
1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát  

veszti. 
 
 
 
                         Pálffy Károly  Fritz Gábor 

polgármester jegyző
 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
Bicske, 2017.  _____ 
 
                                                                                                    Fritz Gábor 
                                                                                                       jegyző 
 

 

 

 

 



6 
 

 

                                                          „2 melléklet a  ____2017 (.…..) önkormányzati rendelethez” 
 

I. sz. iskola védőnői körzet (001004222)  
                                    

Iskola neve Címe 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola Prohászka úti épület 

2-4. évfolyam 

2060 Bicske, Prohászka 3. 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola Szent István úti épület 

2060 Bicske, Szent István 42. 

Hársfadombi Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 

2065 Mány, Szent István u. 4. 

 
 

 
II. sz. iskola védőnői körzet (001004169)  
 

Iskola neve Címe 

Szent László Általános Iskola  2060 Bicske, Hősök tere 5. 

Bicskei József Attila Ált. Isk. és Szakiskola 
 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

Csabdi Petőfi Sándor Általános Iskola 2064 Csabdi, Szabadság u. 37. 

Székesfehérvári SZC Vajda János 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 2060 Bicske, Kossuth tér 3. 
Bokréta Lakásotthoni Gyermekotthoni 

Központ és Általános Iskola Kossuth Zsuzsa 
Gyermekotthon 

és Általános Iskola 
2060 Bicske, Kossuth u. 42. 

Bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános 
Iskola Prohászka úti épület 

1. évfolyam 

2060 Bicske, Prohászka 3. 
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