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Előterjesztés
az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bek. d) pontja alapján a
védőnői ellátás a települési önkormányzat feladata. Ennek megfelelve Aszód Város
Önkormányzat két fő un. területi védőnőt foglalkoztat, illetve az iskolaorvosi ellátást biztosító
MEGÜ Bt. (székhely: 2170 Aszód, Malom köz 16.) által alkalmazott két fő iskolai védőnő útján
gondoskodik az oktatási intézményben tanulók védőnői alapellátásról.
Az önkormányzatunknál alkalmazott két területi védőnő esetében – megfelelve a vonatkozó
jogszabályoknak, így különösen az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) sz. Kormányrendeletnek – a béremelések két
lépcsőben, 2019. július 1-től és 2020. január 1-től megvalósultak. A béremeléshez szükséges
többletkiadások kapcsán a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz (továbbiakban: NEAK)
fordulhattunk, így tavaly kompenzációban részesült önkormányzatunk, idén pedig a NEAK-től
érkező havi finanszírozási összegekbe építették be az emelt bérekhez kapcsolódó költségvetési
támogatást. Fontos megjegyezni, hogy a NEAK által folyósított finanszírozás egy meghatározott
pontrendszer alapján történik, és nem teljesen fedi le a védőnői szolgálatra fordított költségeket,
tehát az önkormányzatnak ki kell egészítenie saját forrásból a szolgálat finanszírozását.
A MEGÜ Bt. által alkalmazott iskolavédőnők bérére nem terjed ki a béremelésről szóló
jogszabályok hatálya, annak megállapítása az iskolavédőnő és az őt foglalkoztató vállalkozó
megállapodásának kérdése. A MEGÜ Bt. az iskolavédőnői szolgálat finanszírozását a
pontrendszer alapján kiszámolt, NEAK által folyósított összegből oldotta meg, amely a
béremelések megtörténtéig elégséges volt.
A MEGÜ Bt. részéről Fischlné Dr. Horváth Anna és Dr. Fischl Anna Tuovi orvosok azzal
fordultak az önkormányzathoz, hogy az iskolai védőnők finanszírozásában működjön közre,
annak érdekében, hogy a városban működő két iskolavédőnő megkapja azt a bért, amely akkor
járna nekik, ha az önkormányzat foglalkoztatná őket. A probléma megoldására három javaslatot
tettek:
1. Az iskolavédőnők továbbra is a MEGÜ Bt. alkalmazottai maradnak, az önkormányzat
pedig vállalja a bérköltség többlet fedezését.
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2. Az önkormányzat visszaveszi az iskolavédőnői szolgálatot, vagyis önkormányzati
alkalmazottak lesznek és ezzel együtt a Bt. biztosítja havi bérleti díj felében a kialakított
infrastruktúrát (helyet, tárgyi feltételeket stb.). Előzetes számítások szerint ennek havi
költsége: 80-100 ezer Ft körül lenne.
3. Az önkormányzat teljességgel átveszi a védőnői szolgálatot, ami azzal jár, hogy a védőnők
alkalmazása mellett kialakít az általános iskolások számára egy jogszabályoknak
megfelelő helyiséget, beszerez minden előírt felszerelést.
A MEGÜ Bt. levelét jelen előterjesztéshez mellékelem.
Az első esetben a NEAK-tól kapott finanszírozás a MEGÜ Bt-hez folyna be továbbra is, az
önkormányzatnak a többletköltséget kellene fedeznie.
A második és harmadik esetben az önkormányzat venné igénybe a NEAK finanszírozást, ebből
kellene fedeznie teljesen az iskolavédőnők bérét és a működési költségeket: vagy bérleti díjként
a MEGÜ Bt. felé vagy saját infrastruktúra kialakításával, eszközök beszerzésével.
Az önkormányzatnak jelenleg van működési engedélye a védőnői szolgálatra, ezt lenne szükséges
kiegészíteni a Népegészségügyi Osztállyal egyeztetve az iskolai védőnői szolgálatra vonatkozó
feladattal, ezt követően a MEGÜ Bt.-vel kötött szerződést lehet módosítani, és új finanszírozási
szerződést kötni a NEAK-kal. Ezt az előzetes tájékozódásunk szerint december 31-ig el lehet
végezni.
Figyelemmel arra, hogy a NEAK-tól bérkompenzációt csak az önkormányzat tud igénybe venni,
az iskolavédőnőket foglalkoztató gazdasági társaság nem, ezért hosszútávon az önkormányzat
számára a 3. megoldás tűnik leginkább költséghatékonynak.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az alábbi megoldási javaslatot
fogadja el a védőnői finanszírozással kapcsolatban.
Határozati javaslat:
Aszód Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2020. (X. 14.)
határozata az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolavédőnői szolgálat finanszírozásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. Aszód Város Önkormányzata a MEGÜ Bt. által javasolt megoldási lehetőségek közül a 3.
megoldást választotta, tehát Aszód Város Önkormányzata átveszi az iskolavédőnői
szolgálatot.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a MEGÜ Bt. irányában valamint
az Népegészségügyi Osztály, a NEAK és a hatáskörrel rendelkező egyéb hatóságok előtt
az iskolavédőnői szolgálat önkormányzati működtetése kapcsán eljárjon.
Felelős:
Határidő:

Polgármester a Hatósági és Titkársági Osztály útján
azonnal
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Aszód, 2020. október 6.
Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta: Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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