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Előterjesztés 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

1. előterjesztés száma: 99/2017 
2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Ádámné B. Erika 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. rendelet-tervezet 
- 2. Bodmér szándéknyilatkozata 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű 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 27/1997.(IX.3.) NM rendelet 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
 
Bodmér Község Önkormányzata azzal a kéréssel kereste meg önkormányzatunkat, hogy az 
önkormányzat támogassa településük azon kérését, hogy a bodméri védőnői körzet Bicske 
Város Önkormányzata által működtetett védőnői körzethez csatlakozhasson, és a védőnői 
feladatellátás a bicskei Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ útján kerüljön 
ellátásra. 
 
Bodmér település alpolgármestere jelezte, hogy jelenleg helyettes védőnővel látják el a kötelező 
alapellátási feladatokat, de a helyettes védőnővel kötött megbízási szerződés 2017. április 30. 
napján lejár, a védőnő nyugdíjba vonulása miatt. Bodmér település egy védőnői körzettel 
rendelkezik. A település lakosságszáma nem elegendő ahhoz, hogy önálló feladatellátás 
formájában finanszírozást kapjon, ezért jelenleg saját költségvetéséből biztosítja a működtetéshez 
szükséges forrásokat. Ahhoz, hogy állami finanszírozást igényelhessenek, egy már meglévő 
védőnői körzethez kell csatlakoznia. 
 
A rendelet-tervezetet a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi 
Osztálya és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményezték és nem emelnek ellene 
kifogást. 
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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 Országos Alapellátási Intézet, mint 
a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat is figyelembe kell venni. 
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 az ellátási terület és a 
körzetek közötti ellátotti létszám átcsoportosításával felel meg, ezért a körzeteket Bodmér 
Község Önkormányzata kérése alapján a rendelet melléklete szerint módosítani szükséges. A 
módosítás az I. körzetet érinti, tekintettel arra, hogy az kiegészül Bodmér településsel.  
 
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. 
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A fenti feladatellátásra az 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 vélemények megérkeztek a körzetmódosítással kapcsolatban, melyek támogatják a 
rendelet elfogadását. 
 

 
II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 
1. §-hoz 

A melléklet a védőnői körzetekbe tartozó utcák és települések felsorolását tartalmazzák. 
 

2. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 
 

 
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 OEP finanszírozását. 
 
II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, tekintettel ara, hogy a megelőző években is volt OEP 
finanszírozás. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása annyiban van amennyiben az OEP finanszírozást az 
önkormányzatoknak megállapodás alapján lakosságarányosan ki kell egészíteni. 
 
IV. környezeti következményei: 
A tervezett módosításnak környezeti következményei nincsenek 
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi hatása nincs 
 
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: 
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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. …………….. 
         Pálffy Károly 
         polgármester 
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1. melléklet a   99/2017. 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 a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével következőket rendeli el: 
 
 
1. § A védőnői körzetek megállapításáról szóló 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 

 1. melléklete helyébe az 1. 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 
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1. melléklet a ___/2017. (….) önkormányzati rendelethez 

 
Védőnői körzetek területi beosztása, kijelölése utcajegyzék szerint 

 
I.körzet (001329915) 
 
Utca nevek: 
Apponyi Albert (33-;20-) 
Bányász (13-;16-) 
Barki u. 
Béke u. 
Deák Ferenc u. 
Endresz György (37-;32-) 
Erkel Ferenc u. 
Kisfaludy u. 
Klapka György (19-;18-) 
Kodály Zoltán u. 
Kölcsey Ferenc u. 
Madách Imre u. 
Móricz Zs. u. 
Magyar Sándor (31-;46-) 
Május 1. u. (5-;20-) 
Rozgonyi u. 
Szent Imre u. 
Tatai u. 
Thököly u. 
Vajda János u. 
Téglagyár u. 
Török Bálint (13-;12-) 
Zrínyi Miklós 
 
Csatolt község: 
Bodmér teljes közigazgatási területe 
 
Külterületek: 
Baboshegy 
Galagonyás dülő 
Autópálya mérnökség 
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II.körzet (001329916) 
Utca nevek: 
Arany J. u. 
Bihari u. 
Bogya K. u. 
Csákvári u. 
Csokonai Vitéz Mihály u. 
Dankó P. u. 
Dobó u. 
Florianna tér 
Gárdonyi Géza u. 
Hősök tere 
Jakab u. 
Jókai u. 
Jegenyefa u. 
Kinizsi u. 
Losonczi u. 
Petőfi S. u. 
Petőfi S. tér 
Prohászka O. u. 
Rigó u. 
Szent István u. 
Szondi u. 
Szondi köz 
Tompa Mihály u. 
Törökverő u. 
Váradi Dániel u. 
Vörösmarty M. u.  
 
III.körzet (001329917) 
Utca nevek 
Akácfa u. 
Aradi Vértanuk 
Árpád u. 
Barsi u. 
Diófa u. 
Hunyadi u. 
Kerecsendi Kiss Márton 
Kézai Simon 
Kőrisfa 
Nefelejcs u. 
Rákóczi Ferenc u. 
Széchenyi u. 
Táncsics Mihály u. 
Tölgyfa u. 
Űrhajós u. 
Vasvári Pál u. 
Külterületek: 
Óbarok 
Nagyegyháza 
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IV.körzet (0013299918) 
Utca nevek 
Apponyi Albert (1-31 ; 2-18) 
Bajcsy Zs. u. 
Bányász (1-11; 2-14) 
Batthyány u. 
Bocskai 
Bocskai köz 
Búzavirág 
Csabdi út 
Csók u. 
Endresz György (1-35; 2-30) 
Erdőalja u. 
Fáy u. 
Forgách Antal u. 
Hársfa u. 
Klapka György (1-17; 2-16) 
Kossuth u. 
Kőrösi Csoma Sándor 
Munkácsy Mihály 
Magyar Sándor (1-29; 2-44) 
Május 1. u. (1-3, 2-18) 
Nagy Károly u. 
Névtelen u. 
Ravasz László u. 
Rózsa u. 
Török Bálint (1-11, 2-10) 
Varga József 
Váci Mihály 
Vereczkei 
Virág köz 
 
Külterületek: 
Csabdi 
Vasztélypuszta 
Tükröspuszta 
Méhestanya 
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V. sz. körzet (001004167) 
 

Utca nevek 

Ady Endre u. 

Bartók Béla u. 

Bem József u. 

Bethlen Gábor u. 

Botond tér 

Dózsa György u. 

József Attila u. 

Kanizsai u. 

Kossuth tér 

Lehel köz 

Szarka János tér 

Szent László u. 

Tószeg u. 

 

Külterületek: 

Alcsútdoboz 

Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola  

8087 Alcsútdoboz Szabadság u. 105. 
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                                                          „2 melléklet a  ____2017 (.…..) önkormányzati rendelethez” 
 
 
 
 

I. sz. iskola védőnői körzet (001004222)  
 

Iskola neve Címe 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
Prohászka úti épület 

2060 Bicske, Prohászka 3. 

Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
Szent István úti épület 

2060 Bicske, Szent István 42. 

Hársfadombi Általános Iskola 2065 Mány Szent István u. 4/B 
 
 
 
II. sz. iskola védőnői körzet (001004169)  
 

Iskola neve Címe 

Szent Margit Ált. Isk. Szent László 
Tagiskolája  

2060 Bicske, Hősök tere 6. 

Bicskei József Attila Általános Iskola és 
Speciális Szakiskola 

2060 Bicske, Hősök tere 5/b. 

 Petőfi Sándor Általános Iskola 2064 Csabdi, Szabadság 35. 
 

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Fejér 
Megyei Vajda János Gimnáziuma és 

Szakgimnáziuma 2060 Bicske, Kossuth tér 3. 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon 

és Általános Iskola 
2060 Bicske, Kossuth u. 42. 
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