
ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2023. március 13-ai soron kívüli ülésére 

 

Tárgy:       Állásfoglalás a Védőnői Szolgálat  

       átszervezésével kapcsolatban 

Előadó:       Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette:     dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Boldoczki Krisztina jegyző 

Ügyiratszám:      DFV/654-12/2023. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2023. július 1. napján hatályba lépő az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Eatv.) 6/B.§ (1) bekezdése alapján az állam az egészségügyi 

alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a védőnői 

ellátásról. 

 

Az Eatv. 23. § (2) bekezdése szerint az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 

védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 

2023. július 1-jétől az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes 

az érintett védőnői körzet tekintetében. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban 

foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell 

tekinteni. 

 

Az Eatv-t módosító, az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi 

LXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) indokolása szerint a védőnői ellátás a települési 

önkormányzatoktól az egységes szakmai színvonalú ellátás érdekében az állam feladatába kerül 

át, a megfelelő felkészülési idő biztosítása érdekében 2023. július 1-jétől. Tekintettel arra, hogy 

lakosságközeli ellátásról van szó, a települési önkormányzatok együttműködése továbbra is 

nélkülözhetetlen. Ennek érdekében a települési önkormányzatot az állami intézményfenntartó 

szerv folyamatosan tájékoztatja a védőnői ellátást érintő döntésekről, körülményekről, valamint 

az állam a szükséges személyi és tárgyi feltételeket az önkormányzattal kötött megállapodás 

alapján is biztosíthatja. 

 

A Mód. tv. a védőnői ellátás állami átvétele körében a következőket rögzíti: 

1. - a települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás 

finanszírozására jogosult, 

2. - a települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. 

június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes 

használatát, 

3. - a települési önkormányzat a 2022. december 31-én a védőnői ellátásra szolgáló 

ingatlan és ingó vagyonát e feladattól nem vonhatja el. 

4. - a települési önkormányzat által a védőnői ellátás biztosítása érdekében 2023. július 1-

jét megelőzően kötött szerződés 2023. június 30-i záró nappal hatályát veszti, 

5. - az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás 

körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az 

az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett 

védőnői körzet tekintetében, 



6. - az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a 

munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni, 

7. - a munkáltatói jogokat gyakorló vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával 

egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít azon védőnői feladatok ellátása érdekében, 

ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi feltételek nem 

biztosítottak, 

8. - az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésekor az adott körzetben 2023. június 30. 

napján a védőnői feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó 

védőnőt előnyben kell részesíteni. 

 

A jogszabály-módosításra tekintettel 2023. február 28. napján a Települési Önkormányzatok 

Országos Szövetsége továbbította Devecser Város Önkormányzatának megkeresését. 

 

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 26/2023. (I.25.) Kt határozattal az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében kezdeményezi az 

Országgyűlés illetékes Népjóléti Bizottságánál az Eatv. 23. §-ának módosítását, miszerint az 

önkormányzatok dönthessenek 2023. július 1. napját követően a védőnői szolgálat 

működtetéséről állami támogatás igénybe vétele mellett. 

 

A megkeresés az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzata számára fontos és kiemelendő cél a köz –és egészségügyi 

szolgáltatások magas szintű biztosítása. 

Ennek érdekében a védőnői szolgálatot folyamatosan fejlesztette. A szükséges tárgyi, személyi 

és infrastrukturális feltételeket maradéktalanul és magas színvonalon biztosította a védőnői 

szolgálatnak.  

 

A védőnői szolgálat vonatkozásában 2022. évi pénzügyi adatok az előterjesztés mellékletét 

képezik. 

 

A védőnői szolgálat, mint egészségügyi alapellátás lakosságközeli ellátás, ezért is fontos, hogy 

annak működtetését a központi költségvetésből származó támogatás igénybe vételével az 

önkormányzatok biztosítsák lehetőségeikhez képest.  

 

Bár nem elhanyagolandó tény, hogy sok településen az egészségügyi alapellátás szakember 

hiányában nem biztosítható. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 

 

 

Dunaföldvár, 2023. március 9. 

 

 

        Horváth Zsolt sk. 

            polgármester 

  



H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  

 

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés j) pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy határozott, hogy 

1. egyetért a Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (I.25.) Kt. 

határozatában foglaltakkal.   

2. felkéri a polgármestert, hogy a jelen határozatot Devecser Város Önkormányzata 

részére küldje meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Horváth Zsolt – polgármester 

Erről értesül: 

1. Devecser Város Önkormányzata 



Dunaföldvár Város Önkormányzata Védőnői Szolgálata

Illetmények, munkabér 25 573 260
Jubileumi jutalom (1 fő 2023. évben 1.235.386 Ft) 0
Béren kívüli juttatás 640 000
Közlekedési költségtérítés (bérlet 1 fő, saját gk 1 fő) 161 000
Jutalom 781 960
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: betegszabadság 129 367
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása: folyószámla költségtérítés 48 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése: reprezentáció (víz) 69 076
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 27 402 663
Szociális hozzájárulási adó 3 579 578
Táppénz 0
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai 97 080
MUNKÁLTATÓT TERHELŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 676 658
Szakmai anyagok: gyógyszerköltség 151 972
Üzemeltetési anyagok: védőital 20 350
Üzemeltetési anyagok: iradaszer, toner 316 107
Üzemeltetési anyagok: üzemanyagok 33 901
Üzemeltetési anyagok: tisztítószer, alkatrész, egészségügyi eszközök 551 087
Informatikai szolgáltatások: Stefánia 346.460 Ft, internet: 199.170 Ft 545 630
Egyéb kommunikációs szolgáltatások: Magyar Telekom Nyrt. - telefondíj 123 137
Közüzemi díjak: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - áram 279 168
Közüzemi díjak: Mezőföldvíz Reginonális Viziközmű Kft. - víz 17 060
Bérleti és lízingdíjak - víz ballon bérleti díj 2 200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - tűzoltókészülékek karbantartása 3 000
Államháztartáson belüli szolgáltatások - mammográfiai szolgáltatás továbbszámlázása 236 221
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - mammográfia szűrés, tűzvédelmi szabályzat készítése 611 181
Egyéb szolgáltatások teljesítése - veszélyes hulladék elszállítása, motor javítás,  motor biztosítási díja 452 135
Kiküldetések kiadásai - belföldi kiküldetés 6 765
Működési célú áfa teljesítése 780 105
Egyéb dologi kiadás: kamarai tagdíj, egyéb 255 629
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 385 648
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1 060 075
Beruházási célú ÁFA teljesítése 286 221
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 1 346 296
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 36 811 265

NEAK támogatás 32 476 500
Államháztartáson beülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások 236 220
Kiszámlázott általános forgalmi adó 63 780
BEVÉTELEK: 32 776 500
ÖNKORMÁNYZATI FINANSZÍROZÁS: 4 034 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 36 811 265

2022. ÉVI TÉNY PÉNZFORGALMI ADATOK












