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ELŐTERJESZTÉS 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 31-i ülésére 

a területi védőnői körzethatárok módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Ceglédi Kistérségi Népegészségügyi Intézete a védőnői 

szolgálatnál szakfelügyeleti vizsgálatot tartott. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a III. sz. 

védőnői körzetben az ellátott gondozottak száma a többi körzethez viszonyítva jelentősen eltér, a 

körzetben a gondozottak létszáma 288 fő, ennek pontértéke 864 pont. 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egy 

védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas anyák), gyermekek (újszülött 

kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott 

tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet. 

E rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a területi védőnő által a körzetében és az oktatási 

intézmény(ek)ben ellátható gondozottak száma nem haladhatja meg a 750 pontértéket.  

 

Fentiek alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala Ceglédi Kistérségi Népegészségügyi Intézete 

javasolja a körzethatárok módosítását, annak érdekében, hogy a finanszírozás terén ne érje hátrány a 

fenntartót. (előterjesztés 1. sz. melléklete) 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § szerint az ellátandók számát és a számolt 

pontszámokat figyelembe véve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot, a teljes 

munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnőt foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi 

szolgáltató legfeljebb 1000 pontot érhet el szolgálatonként.  Ellátási érdekből a területi védőnői 

szolgáltató esetén a felső határtól a külön jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót 

ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 
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e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A törvény 152. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és 

kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/ 2005. ( V. 03.) sz. határozatával állapította meg 

a védőnői körzeteket.(előterjesztés 2. sz. melléklete). A határozat az iskola - egészségügyi ellátásra 

vonatkozóan is tartalmaz rendelkezést, jelen módosítási javaslat azt nem érinti. 

 

Fentiek alapján a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézettel egyeztetve elkészült az új körzetek 

kialakítására vonatkozó javaslat. (előterjesztés 3. sz. melléklete). Az így elkészült pontos 

utcajegyzékek a határozat mellékletét képezik. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

……/2012. (V.31.) sz. Képviselő-testületi határozat  

a területi védőnői körzethatárok módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi XLV. 

törvény, a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet, az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §, és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 

történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 5 db területi védőnői körzet körzethatárait 

a határozat melléklete szerinti tartalommal, 2012. június 1. napjától jóváhagyja. 

 

2.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri és felhatalmazza a Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet vezetőjét, hogy védőnői szolgálatra vonatkozó működési engedély és a 

finanszírozási szerződés módosításához kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Pusztai Dezső intézetvezető 

A határozat végrehajtásában közreműködik: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Dr. Vörös Mária aljegyző 

5. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály 

6. Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet és általa Budapest Főváros Kormányhivatala Ceglédi 

Kistérségi Népegészségügyi Intézete Cegléd, Kossuth tér 1. 

 

 

 

Abony, 2012. május 15.  

 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit 

         polgármester 


