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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2020. október 29-én tartandó ülésére 

Feladat-ellátási szerződés módosítása iskola-egészségügyi feladatok ellátására 
 

Előterjesztést készítette: Pardi-Papp Ágnes jegyzői 
referens 

Véleményezi Gazdálkodási és Ellenőrzési 
Bizottság,  
Szociális és Humánügyek 
Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség  
   

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik – többek 
között – az iskola-egészségügyi ellátásról.  
 
Településünk tekintetében az előző évek során a gyermekorvosi feladatokat ellátó orvos, 
valamint 3 védőnő és Önkormányzatunk között létrejött feladatellátási szerződés alapján került 
sor a feladat ellátására. 
 
Tekintettel arra, hogy a II. számú védőnői körzetet ellátó Czeglédi Viktória védőnő tartós 
távolléte okán – a füzesgyarmati II. sz. védőnői körzet ellátását 2020. október 19-től helyettesítő 
védőnőkkel (füzesgyarmati I. sz. és III. sz. védőnői körzet védőnői) végezteti az Önkormányzat 
20-20 órában határozott ideig, Czeglédi Viktória védőnő tartós távolléte idejére, szükséges a 
korábban megkötött iskola-egészségügyi feladatokra megkötött szerződés módosítása. 
 
A módosított, egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződés a jelen előterjesztésbe 
foglalt határozat mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Füzesgyarmat, 2020. október 20. 
 

Koncz Imre 
polgármester 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 

/2020. (X. 29.) határozata 
Iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés 

módosításáról  
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja és foglalja egységes szerkezetbe az iskolaegészségügyi feladatok 
ellátásra létrejött feladat-ellátási szerződését Dr. Rudner Bernadett gyermekorvossal, valamint 
az Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló 2 fő védőnővel.   
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Koncz Imre, polgármester 
 

/2020. (X. 29.) határozat 1. számú melléklete 
 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 

(a 2020. 10. 29-én elfogadott módosított rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalva) 
 
Amely egyrészről 
Név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. 
Képviseli: Koncz Imre, polgármester, 
mint Megbízó, (továbbiakban, mint Megbízó) 
                                                        
másrészről, 
 
Név: Dr. Rudner Bernadett, gyermekorvos 
Anyja neve:  
Születési helye, ideje:  
Pecsétszám:  
 
valamint, 
 
Név: Kárai Ildikó, védőnő 
Anyja neve:  
Születési helye, ideje: 
 
valamint, 
 
Név: Lovász Judit, védőnő  
Anyja neve:  
Születési helye, ideje: 
 
mint Megbízottak (továbbiakban, mint: Megbízottak) között jött létre a mai napon az alábbi 
feltételekkel. 
 

1. Megbízó megbízza, Megbízottak pedig elvállalják, hogy a Füzesgyarmat város 
közigazgatási területén lévő Füzesgyarmati Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói 
tekintetében az iskola-egészségügyi orvosi feladatait közösen ellátják. 

 
2. Megbízottak a megbízást az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.03.) 

számú NM rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint, magas színvonalon 
személyesen kötelesek teljesíteni.  
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3. Amennyiben megbízott gyermekorvos feladatát nem tudja teljesíteni vagy bármely 
okból akadályoztatva van Megbízó haladéktalan értesítése mellett helyetteséről maga 
gondoskodik. A helyettesítést kizárólag olyan orvos láthatja el, aki megfelel az iskola-
egészségügyi tevékenység gyakorlásához szükséges személyi feltételeknek. 
Amennyiben megbízott védőnők feladatukat ideiglenesen nem tudják ellátni 
helyettesítésükről a Füzesgyarmati Védőnői Szolgálat keretein belül kölcsönös 
helyettesítéssel gondoskodnak.  

 
4. Megbízott gyermekorvos tudomásul veszi, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997. (IX.3.) NM. rendelet 2. számú mellékletének 7. pontja, illetve az egyes 
személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 
meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról szóló 
76/2004. (VIII.19.) ESzCsM. rendelet 3. (1) bekezdése alapján a jogszabályban 
meghatározott gyakorisággal, határidővel és nyilvántartási számon köteles adatot 
szolgáltatni.  

5. Megbízottak feladataikat az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM. 
rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kötelesek ellátni. Megbízottak 
kijelentik, hogy a feladat ellátásához szükséges hatósági engedéllyel, érvényes 
működési engedéllyel, érvényes felelősségbiztosítással, valamint a jogszabályban 
rögzített szakmai feltételekkel rendelkeznek. 

6. Megbízottak nyilatkoznak, hogy az iskolaorvosi rendelők minimum feltételei az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.03.) NM rendelet 1. számú mellékletének 
megfelelően rendelkezésükre állnak, azok esetleges pótlásáról Megbízó köteles 
gondoskodni. 

7. Az iskola-egészségügyi orvosi feladatok folyamatos ellátásához szükséges szakmai 
anyagokat az iskola-egészségügyi dologi kiadások terhére a gyermekorvos önállóan 
biztosítja. A védőnők tekintetében a szükséges szakmai anyagokat Megbízó előzetes 
igénylésük alapján biztosítja.  

8. Felek a munkavégzés időtartamát heti … órában határozzák meg az alábbi beosztás 
szerint:.. órától. óráig.. órától. óráig  

9. Megbízó nyilatkozik, az iskola-egészségügyi feladatok ellátásra tekintettel 
finanszírozási szerződéssel rendelkezik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

 
10. Felek az iskola-egészségügyi orvosi feladatok ellátásáért az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) számú Korm. rendelet 20. (3) bekezdésében 
foglaltak szerinti díjazást az alábbiak szerint osztják meg a feladatot ellátók között:  

a. gyermekorvos minden félévet követő 15. napig jogosult a fenti díjazás 47,5 %-nak 
megfelelő számlát kiállítani Önkormányzat felé, amelynek kifizetéséről Önkormányzat 
a számla kiállítását követő 15. napig gondoskodik,  

b. védőnők részére a jelen pontban meghatározott díjazás 47,5 %-a egyenlő arányban 
elosztásra, majd számfejtésre kerül minden hónap 5. napjáig, 

c. a jelen pontban meghatározott díjazás fennmaradó részét Önkormányzat a jelen 
szerződés 7. pontjában meghatározott szakmai feltételek biztosítására fordítja.  
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11. A szerződés felmondására mindkét fél 6 hónapos felmondási idő betartásával jogosult. 

Jelen szerződést a szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják, ha a szerződésben 
foglalt kötelezettségeiket megszegik és azt előzetes egyeztetés után sem teljesítik, 
valamint, ha a Megbízott megszegi a 26/1997. (IX. 03.) NM rendeletben foglalt 
előírásokat.  

 
12. Megbízó jelen szerződést egyoldalúan, személyi okokból azonnali hatállyal csak akkor 

mondhatja fel, ha a Megbízottnál súlyos kötelezettségszegést állapít meg, illetve ha a 
Megbízott a szerződésben vállalt valamely feladatát 6 hónapon túl nem látja el.  

 
13. A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a szerződésből eredő vitás 

kérdéseket tárgyalásos úton egyeztetik. Amennyiben a felek a vitás kérdésekben 
megegyezni nem tudnak, úgy jogviták esetében a Szeghalmi Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

 
14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az 
irányadóak.  

 
15. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba. Jelen szerződést 

a felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

  
Füzesgyarmat, 2020. október 
 
 
 
 
  

Koncz Imre Dr. Rudner Bernadett Kárai Ildikó Lovász Judit 
polgármester gyermekorvos védőnő védőnő 

Megbízó Megbízottak 
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