
Tisztelt Képviselők! 
 
 
Püski, Lipót, Dunaremete és Kisbodak települések évek óta együtt gondoskodtak a védőnői feladatok 
ellátásáról. A régi önkormányzati törvény lehetővé tette, hogy ezen feladat ellátását olyan társulás 
útján oldják meg, amely jogi személyiséggel nem rendelkezik.  
 
Az új jogszabály (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – a 
továbbiakban Mötv.) azonban már kizárólag jogi személyiségű társulások létrehozását engedi meg. 
 
Mindez azt jelenti, hogy legkésőbb 2013. június 30. napjáig az érintett önkormányzatoknak dönteniük 
kell abban a kérdésben, hogy a védőnői feladatok ellátását miként oldják meg a jövőben. Két 
lehetőség merült föl: 
 

1. A társulás átalakítása jogi személyiségű társulássá.  
 
2. Polgári jogi megállapodás megkötése, melyben a többi önkormányzat felhatalmazza 
Püski Község Önkormányzatát, hogy e feladat ellátásáról a többi település tekintetében is 
gondoskodjon.  
 

A két megoldás közül az utóbbi látszik célszerűbbnek. 
 
 
Mindez Halászit csupán az iskolavédőnői feladatok átszervezése tekintetében érinti, amiről már 
korábban is döntött a testület.  
 
A pontosság kedvéért azonban összefoglaljuk a változás lényegét:  
 
A járási vezető védőnő levélben fordult Halászi Község Önkormányzatához, amelyben jelezte az 
alábbi problémát: 
- A védőnői ellátás finanszírozása az ellátott személyek számától függő pontszámok alapján történik. 
A 750 pontérték feletti pontokra azonban az OEP már nem ad finanszírozást. Halászin ez az 
ominózus pontérték 2012. október 1-jén 1000 pont volt, ami azt jelenti, hogy 250 pont értékű feladat 
finanszírozás nélkül maradt. Meg kell jegyezni azt is, hogy ez a védőnői körzet folyamatosan fejlődő 
tendenciát mutat.  
- Ezzel szemben a Püski körzet finanszírozásánál mindössze 347 pontértékkel kell számolnunk. 
- A Szent Márton Általános Iskolába járó gyermekek száma ez évben 286 fő volt. Ez 286 pontot 
jelent a finanszírozás szempontjából. 
- A járási vezető védőnő javaslata az volt, hogy a jövőben a Halászi Szent Márton Általános Iskola 
Iskola-egészségügyi védőnői feladatait Püski-Lipót-Kisbodak-Dunaremete védőnői szolgálata vegye 
át. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a mindenkori Püski védőnő látná el a Halászi iskolába járó 
gyermekek vonatkozásában az iskolavédőnői feladatokat a Halászi iskolaorvos mellett. Így Püski 
finanszírozási pontszáma 633 lenne, Halászié pedig 714.  
- Mindez számszerűsítve azt jelenti, hogy a Püski körzet finanszírozása éves szinten 89.518,- Ft-tal 
növekedne. Halászi ugyan elveszítene ezzel 11.304,- Ft/év összegű támogatást, azonban a védőnő 
munkaterhe jelentősen csökkenne és a körzet jogszabályoknak megfelelő működése hosszú távon is 
garantálható lenne.  
- A pontosság kedvéért meg kell jegyeznünk, hogy a fenti számítás az aktuális értékek alapján történt, 
csekély mértékben a tényleges számok változhatnak. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az alábbi döntéseket szíveskedjenek meghozni: 
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Határozati javaslat  
 

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Püski, Lipót, 
Kisbodak, Dunaremete és Halászi települések között 2013. július 1. napjával polgári jogi 
megállapodás jöjjön létre a védőnői ellátás biztosítása érdekében, az előterjesztésben foglalt 
tartalommal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  

Halászi, 2013. május 16. 

dr. Kránitz Péter 
jegyző  
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POLGÁRI JOGI MEGÁLLAPODÁS 
VÉDŐNŐI ELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRÓL 

 
mely létrejött  
 
Püski Község Önkormányzata (9235 Püski, Felszabadulás u. 5., képviseli: Makai Jenő polgármester), 
Lipót Község Önkormányzata (9233 Lipót, Fő tér 2., képviseli: Tóth József Péter polgármester),  
Kisbodak Község Önkormányzata (9234 Kisbodak, Felszabadulás u. 1., képviseli: Ekker Károly 
polgármester), 
Dunaremete Község Önkormányzata (9235 Dunaremete, Szabadság u. 2., képviseli: Marovits Géza 
polgármester), valamint  
Halászi Község Önkormányzata (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38., képviseli: Majthényi Tamás 
polgármester). 
 
(a továbbiakban együtt: szerződő felek) között, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az alábbi feltételek szerint: 
 
1. Jelen megállapodás értelmében a szerződő felek azzal bízzák meg Püski Község Önkormányzatát, hogy 
gondoskodjon az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott védőnői ellátás, továbbá az e rendelkezés e) pontjában meghatározott iskola-egészségügyi 
ellátáson belül az iskolai és óvodai védőnői feladatok ellátásáról Püski, Lipót, Kisbodak és Dunaremete 
községek vonatkozásában. 

 
2. Halászi Község Önkormányzata az 1. pontban meghatározott feladat ellátásáról önállóan gondoskodik, 
azonban az iskolavédőnői feladatokat a Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-
27.) intézmény tekintetében e szerződés alapján, a Püski Község Önkormányzata által foglalkoztatott védőnő 
segítségével kívánja ellátni.  
 
3. A szerződő felek ugyanakkor rögzíteni kívánják, hogy nem e megállapodás megkötése útján kívánnak 
gondoskodik az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott iskola-egészségügyi ellátás orvosi feladatainak biztosításáról, e feladatot minden érintett 
önkormányzat külön megállapodás alapján látja el. 
 
4. Az e megállapodásban vállalt feladatait Püski Község Önkormányzata közalkalmazott védőnő 
foglalkoztatása útján biztosítja. A közalkalmazott védőnő kinevezésével, felmentésével kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. A védőnő felett az egyéb 
munkáltatói jogokat Püski község polgármestere gyakorolja, azzal, hogy a védőnő jutalmazására, továbbá 
részére egyéb, nem kötelező személyi jellegű juttatás megállapítására kizárólag Lipót, Dunaremete és Püski 
Községek polgármestereinek egyhangú támogató döntése esetén, az általuk meghatározott mértékben kerülhet 
sor. 
 
5. A szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen megállapodás alapján ellátott feladatok után az állami 
(egészségpénztári) támogatást Püski Község Önkormányzata vegye igénybe a feladatok ellátásának 
finanszírozása céljából. 
 
6. Az 5. pont alapján igénybe vett támogatás felhasználásáról Püski Község Önkormányzata utólag, a tárgyévet 
követő év február 28. napjáig köteles Lipót, Kisbodak és Dunaremete községek felé elszámolni. Ezzel 
egyidejűleg Püski község polgármestere a védőnő szakmai munkáról szóló, előző évre vonatkozó 
beszámolójáról írásban tájékoztatja az érintett képviselő-testületeket.  
 
7. Az 6. pontban hivatkozott elszámolás során elismert kiadásként az alábbi költségek vehetőek figyelembe: 
- az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazott védőnőhöz kötődő személyi jellegű kiadások és azok 
járulékai, beleértve a munkába járás és kiküldetés költségeit is, valamint a cafetéria juttatással járó kiadásokat 
is,  
- a helyettesítés költségei (pl. megbízási díj és ennek járulékai), 
- a kötelező felelősség biztosítás költsége,  
- szakirodalmi folyóirat, munkaruha, gyógyszerek, vegyszerek, továbbá egyéb, a feladatellátáshoz jogszabály, 
vagy szakmai szükséges fogyó eszközök  beszerzése, 



 4 

- telefonköltség, 
- feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközök illetve, immateriális javak beszerzése legfeljebb bruttó 99.999,- 
Ft-ig,  
- a bruttó 100.000,- Ft, vagy azt meghaladó értékű tárgyi eszközök, illetve immateriális javak beszerzése, 
amennyiben ehhez az érintett önkormányzatok előzetesen hozzájárulásukat adták, 
- a működéshez szükséges igazgatási szolgáltatás díjak, illetékek, postaköltség, 
- az átmenetileg, vagy tartósan megüresedett álláshelyre kiírt pályázat közzétételével kapcsolatos költségek, 
- a fenti kiadásokkal kapcsolatos közterhek (adók, járulékok stb.). 
 
8. Amennyiben az elszámolás alapján a bevételek nem elegendőek a kiadások fedezetének biztosítására, úgy a 
keletkezett hiányt – eltérő, írásbeli megállapodásuk hiányában - Püski, Lipót, Kisbodak és Dunaremete 
települések lakosságszám arányosan kötelesek viselni. Halászi települést a többi önkormányzat irányába jelen 
megállapodás alapján fizetési és elszámolási kötelezettség nem terheli.  
 
9. A feladatellátással összefüggésben beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat Püski Község 
Önkormányzatának könyveiben kell nyilvántartani. E megállapodás megszűnése esetén a beszerzéskor bruttó 
100.000,- Ft, vagy azt meghaladó értékű tárgyi eszközök, illetve immateriális javak tekintetében az érintett 
szerződő fél igényt tarthat az általa a beszerzés érdekében adott hozzájárulással arányos és az értékcsökkenés 
összegével csökkentett tulajdoni hányadának pénzbeli megváltására mindaddig, amíg az eszköz után a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értékcsökkenést kell elszámolni. 
 
10. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy: 
 

- a területi védőnő tanácsadásának ideje az alábbiak szerint alakul: 
a) Püski: Hétfő: 8.00- 10.00, Péntek: 8.00-9.00 
b) Dunaremete: Minden hónap második keddjén 15.00-16.00 
c) Kisbodak: Minden hónap harmadik szerdáján 13.00-14-00 
d) Lipót: Hétfő 15.00-16.00, Csütörtök: 9.00-10.00 

 
- a csecsemő- és gyermek tanácsadás ideje az alábbiak szerint alakul: 

a) Püski: Hétfő: 12.30-13.30 
b) Lipót: Csütörtök: 11.30-12.30 
 

11. A szerződő felek rögzítik, hogy a védőnő székhelye Püski, Jókai utca 20. szám alatt van. Emellett 
tanácsadást tart Lipót, Kisbodak és Dunaremete települések orvosi rendelőiben. Az egyes rendelők és a 
hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek üzemeltetési, felújítási és karbantartási költségeit az az önkormányzat 
viseli, amelynek közigazgatási területén az adott rendelő található.  
 
12. E megállapodást 2013. július 1. napjával lép hatályba és határozatlan időre szól. 
 
13. A megállapodást felmondására bármelyik fél – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - 
kizárólag rendes felmondással, a tárgyév utolsó napjával jogosult, azzal, hogy a felmondási idő 6 hónap.  
 
A szerződő felek e 13 pontból álló megállapodást elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  
 
Püski, 2013. …………………………….. 
 

Püski Község Önkormányzata Lipót Község Önkormányzata Kisbodak Község Önkormányzata 
Makai Jenő polgármester Tóth József Péter polgármester Ekker Károly polgármester 

   
Dunaremete Község Önkormányzata  Halászi Község Önkormányzata 

Marovits Géza polgármester  Majthényi Tamás polgármester 
  

 


