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Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2013. május  28-i ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati 

társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e törvény 

rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül. 

Önkormányzatunk több társulásban is részt vesz, ezek egyike a védőnői feladatok ellátásra 

vonatkozik, Vaszar, Gecse és Takácsi községek önkormányzatai kötötték. 

 

Az Mötv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak 

abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a 

jegyző államigazgatási feladat- és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 

személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. A jogi személyiségű társulás jóval 

kötöttebb forma a jelenleg meglévő társulási formáknál.  Az Mötv. 90. §-a tartalmazza a 

társulási megállapodás szükséges elemeit. A 94. § alapján társulási tanácsot szükséges 

létrehozni. A társulási tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált 

tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott számú szavazattal rendelkeznek. 

 

A védőnői feladatellátást fentiek miatt javasolt nem társulási formában ellátni. Az eddigi 

gyakorlatot követve Vaszar település látná el a védőnői feladatot. Ehhez megállapodással 

csatlakozna a mostani két másik település. Az eddigi feladatot ellátó társulás megszüntetését 

javasolt megtenni. Erre vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot javaslom elfogadni. 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(V.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaszar-Gecse-Takácsi Védőnői 

Szolgálati Társulást 2013. június 30. nappal megszünteti. A védőnői szolgálat működését 

biztosító felszerelések a feladat ellátását biztosító helyiségben – községenként külön-külön az 

eddigi tulajdonos önkormányzat tulajdonában maradnak. 

 Felelős: polgármester 

Határidő: Szövegben adott 

 

A védőnői társulás megszűnésével párhuzamosan javasolt megállapodás megkötése a védőnői 

feladatok ellátására: 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése alapján az Ebtv. 10. §-a szerint a 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások közül az 

egészségügyért felelős miniszter rendelete alapján a területi védőnői szolgálat 

finanszírozására az OEP a finanszírozási szerződést a területi védőnői szolgálatot 

működtető települési önkormányzattal köti meg. 
 

Az új megállapodásra vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot javaslom elfogadni. 

 

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(V.) határozata 

Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői feladatok ellátására, védőnő 

foglalkoztatására vonatkozó megállapodást az előterjesztésnek megfelelően a 2013. július 1-

jei hatályba lépéssel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Felelős: Varga Péter polgármester 

Határidő: szövegben adott 

 

 

Megállapodás védőnői feladatok ellátására, védőnő foglalkoztatására 

 

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. (képviseli: Varga Péter 

polgármester), 

Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. (képviseli: Istenes Gyula 

polgármester) valamint  

Takácsi Község Önkormányzata 8541 Takácsi, Petőfi u. 1. (képviseli: Kunszt Szabolcs 

polgármester) /a továbbiakban: Megállapodó felek/ megállapodnak területi védőnői szolgálat 

működtetésére, védőnői feladatok ellátására az alábbiak szerint: 

 

 

1) Megállapodó felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja alapján a helyi közügyek, 

valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 

feladatok különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését 

célzó szolgáltatások, 8. pontja alapján a szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és 

ellátások. 

2) A védőnői szolgálatot Vaszar Község Önkormányzata működteti.  

3) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) a szerződés 

megkötésére Vaszar Község Önkormányzatának polgármestere jogosult. 

4) Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői feladatokat megállapodó felek 

Vaszar Község Önkormányzata által alkalmazott védőnővel látják el. 

a. az ellátandó terület: 

a.  Vaszar község közigazgatási területe 

b. Gecse község közigazgatási területe 

c.  Takácsi község közigazgatási területe 

5) Megállapodó felek rögzítik, hogy a Vaszar, Gecse és Takácsi községek közigazgatási 

területére kiterjedő védőnői körzetet ezen megállapodás alapján közösen tartják fenn. 

6) Megállapodó felek rögzítik, hogy a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) 

ESzCsM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti képesítéssel rendelkező 1 fő 

közalkalmazott védőnő foglalkoztatásával kell megoldani.  

a. A védőnővel kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. §(1) 
1
bekezdésében 

foglaltak alapján történik, ezen jogokat Vaszar Község Önkormányzatának 

képviselő-testülete gyakorolja. Az egyéb munkáltatói jogokat Vaszar Község 

Önkormányzatának polgármestere látja el.  

7) A védőnői szolgálat feladatainak ellátására megállapodó felek az alábbiak szerint 

biztosítják a megfelelő ingatlant és eszközöket: 

a. Vaszar község önkormányzata a 8542 Vaszar, Fő u. 27. szám alatti védőnői 

helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére, gondoskodik a 

helyiség jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes felszereléséről. 

                                                 

1 83/A. § (1) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló esetében - a helyi önkormányzatokról szóló törvény 

eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb 

munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. 
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b. Gecse község önkormányzata a 8543Gecse, Kossuth u. 46. szám alatti védőnői 

helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére, gondoskodik a 

helyiség jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes felszereléséről. 

c. Takácsi község önkormányzata a 8541 Takácsi, Kossuth u. 78. szám alatti 

védőnői helyiséget (tanácsadó) biztosítja a védőnő rendelkezésére, 

gondoskodik a helyiség jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes 

felszereléséről. 

d. Az a.-c. pontokban meghatározott helyiségek fenntartásával járó feladatai 

(karbantartás, fűtés, világítás, víz, csatornadíj, telefon, internet, takarítás, stb.) 

a tulajdonos önkormányzat kötelessége, és őt terheli. 

8) A védőnői szolgálat rendelkezésére bocsátott ingó és ingatlan vagyon tulajdonjogi 

helyzete alapján a rendelkezésre bocsátó önkormányzat tulajdonjogában marad. 

9) A tanácsadóknak a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés 

körébe tartozó eszközeinek (műszer, eszköz, berendezési tárgy, stb.) beszerzéséről, a 

meglévők pótlásáról mindegyik önkormányzat maga gondoskodik. 

10) A védőnői szolgálat működési költségéhez szükséges személyi feltételek költségeinek 

fedezetét elsősorban az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) 

által a mindenkori jogszabályok alapján, a megállapodás aláírásakor hatályos az 

egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszköz 

szolgál.  

11) Az OEP által a 8) pontban meghatározottak szerint biztosított pénzeszköz elsősorban a 

védőnő személyi juttatásaira kell fordítani. Az esetlegesen fennmaradó összeg a 

jogszabályban előírt eszközök beszerzésére szolgál. Az összeg felhasználásáról Vaszar 

Község Önkormányzatának polgármestere szabadon dönt. 

12) Amennyiben az OEP által biztosított pénzeszköz nem elegendő a védőnői szolgáltatás 

finanszírozására, úgy Vaszar, Gecse és Takácsi községek önkormányzatai a hiányzó 

finanszírozást lakosságszám arányosan (az előző év december 31-i állapot szerint) 

viselik.  A védőnői szolgálat fenntartásához történő hozzájárulás mértékét mindegyik 

önkormányzat saját éves költségvetési rendeletében köteles szerepeltetni. 

13) Az önkormányzati hozzájárulás nem teljesítésének esetére 2013. július 1. napjáig a 

védőnői szolgáltatást fenntartó önkormányzatok a pénzforgalmi szolgáltatójuknak 

benyújtott, beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot 

tesznek, mely alapján Vaszar Község Önkormányzata beszedési megbízást nyújthat be 

a pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 

14) A védőnői szolgálat működési engedélyének beszerzésére, módosítására, 

finanszírozási szerződés megkötésére Vaszar Község Önkormányzatának 

polgármestere jogosult. 

15) Ezen védőnői feladatok ellátására kötött megállapodás határozatlan időre jön létre. 

16) A védőnői körzetből kiválni az adott önkormányzat képviselő-testületének minősített 

döntésével lehetséges naptári év utolsó napjával úgy, hogy a minősített többséggel 

meghozott képviselő-testületi határozatot a kiválást megelőzően legalább 4 hónappal 

korábban (augusztus 31-ig) kell Vaszar Község Önkormányzatával közölni. A védőnői 

körzetből történő kiválás egyben a megállapodásból történő kilépést is jelenti. 

17) Megállapodó önkormányzatok kijelentik, hogy a jelen megállapodásból és 

feladatellátásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalásos úton, egyeztetéssel 

kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetére kikötik a Pápai Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét.  

18) Ezen megállapodás 2013. július 1-jével lép hatályba. 
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Vaszar, 2013. május 

 

 

 

 

 Varga Péter Istenes Gyula Kunszt Szabolcs 

 polgármester polgármester polgármester 

 

 

 

A Megállapodást  

Vaszar község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V..) számú,  

Gecse Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V..) számú, 

Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete /2013.(V..) határozatával a 2013. május -

án tartott ülésen elfogadta és jóváhagyta. 

  

 

 

 

Vaszar, 2013. május  
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FELHATALMAZÓ LEVÉL 
 

Alulírott ………………………………………………………………………………………............. 
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a 
számlavezető hitelintézetemet, hogy a 
………………………………………………………………………… 
…………………………………..…………....-nál 
(a hitelintézet neve és címe) vezetett ………………………………………………………. számú 
számlámat Vaszar Községönkormányzata által benyújtott 
azonnali beszedési megbízás alapján a 11748045-15429692 számla javára 
megterhelje. 
 

A felhatalmazás időtartama: 2013. év naptól visszavonásig érvényes. 

Jelen felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. 

 

Megbízzuk Önöket, hogy a pénzügyi fedezet hiányában nem teljesíthető beszedési megbízás 

esetén a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglaltak 

szerint járjon el. 
 
Kelt: ……………………………………….. 
 
 …………………………………….. 
 a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírása 
 
Záradék: 
 

 

 

……………………………………………….Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos 

számlavezető bankja tudomásul vesszük, hogy a Kedvezményezett Számlatulajdonossal 

szemben fennálló bármely követelését a számlatulajdonos számlája terhére felhatalmazó 

levélen alapuló beszedés útján érvényesítheti. Kijelentjük továbbá, hogy a fenti felhatalmazói 

nyilatkozat alapján benyújtott beszedési megbízást mindaddig teljesítjük, ameddig annak 

visszavonásáról a Kedvezményezett és a Számlatulajdonos együttesen, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatukban nem rendelkeznek. 

 

…………………., 20….év ………………hó ………nap 

 

 

 …………………………….. 

      Hitelintézet 
 

 


