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Jászberény Város Polgármestere
Előterjesztés
iskola védőnői ellátásra
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés d) pontja
szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői
ellátásról, az e) pont szerint az iskola-egészségügyi ellátásról.
E törvény 6. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben
állapítja meg az egészségügyi alapellátások körzeteit. A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a háziorvosi és védőnői körzetekről
szóló 41/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében határozta meg a védőnői
körzeteket.
A Képviselő-testület a védőnői ellátás biztosításáról szóló Z-226/2015. (IV. 15.) határozatával
hozzájárult, hogy a háziorvosi és védőnői körzetekről szóló 41/2009. (X. 29.) önkormányzati
rendelet 4. mellékletének 3. pontjában meghatározott, vállalkozási formában ellátott II. számú
iskola védőnői körzetében az iskola védőnői feladatokat, iskola- és ifjúság egészségügyi
feladatokat Farkasné Oláh Éva egyéni vállalkozó védőnő személyesen lássa el 2015. május hó
1. napjától kezdődően.
Farkasné Oláh Éva egyéni vállalkozó iskola védőnő jelezte, hogy a vállalkozási formában
ellátott II. iskola védőnői körzetet a Jászberény Városi Önkormányzat fenntartásában működő
Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat iskolai védőnői körzeteként
szeretné ellátni egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, a Védőnői Szolgálat
alkalmazottjaként. Ehhez írásban kérelmezte a képviselő-testület hozzájárulását és a
fentiekben megjelölt határozat alapján az önkormányzattal 2015. április hó 22. napján
iskolavédőnői, ifjúsági, iskola-egészségügyi feladatok ellátására megkötött PH/4992/2015.
szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
Az e körzethez tartozó köznevelési intézmények (Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka
György Technikum és Szakképző Iskola, Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Készségfejlesztő Iskola 1-4.
évfolyam és 9-12. évfolyam, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 5-8.
évfolyam) tanulóinak ellátására a jövőben a Védőnői Szolgálat által ellátott új iskola védőnői
körzetben kerül sor.
Az előterjesztő részben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
határozati javaslat – egyszerű többséggel történő – elfogadására.
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2021. (X. 20.) határozata
iskola védőnői ellátásról
1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.

törvény 5. § (1) bekezdés d) és e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva – figyelemmel az
iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltakra –
hozzájárul, hogy Farkasné Oláh Éva egyéni vállalkozó iskola védőnő 2021. november hó 1.
napjától kezdődően a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat
alkalmazásában álló védőnőként, egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, a Védőnői
Szolgálat által ellátott új iskola védőnői körzetben gondoskodjon a jelenleg – a háziorvosi és
védőnői körzetekről szóló 41/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 3.
pontjában meghatározott – vállalkozási formában ellátott II. számú iskola védőnői körzethez
tartozó köznevelési intézmények (Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka György Technikum
és Szakképző Iskola, Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, és Készségfejlesztő Iskola 1-4. évfolyam és 9-12.
évfolyam, Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 5-8. évfolyam) tanulóinak
ellátásáról.
Felelős: Tóth Mónika intézményvezető
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat és Farkasné Oláh
Éva egyéni vállalkozó iskola védőnő között 2015. április hó 22. napján iskolavédőnői,
ifjúsági, iskola-egészségügyi feladatok ellátására megkötött PH/4992/2015. szerződés 2021.
október hó 31. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Jászberény város polgármesterét e megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződés aláírására.
Felelős:
Határidő:

Budai Lóránt polgármester
Bobák Nóra, a PH Aljegyzői Osztály vezetője
azonnal

Erről:
1. Farkasné Oláh Éva,
2. Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,
4. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő,
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi
Népegészségügyi Osztály,
6. Humán, Jogi és Közrendi Bizottság,
7. Képviselő-testület valamennyi tagja,
8. Irattár
értesül.

Járási

Hivatal

Jászberény, 2021. október 6.
Budai Lóránt sk.
polgármester

