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E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete 2009. májusi ülésére

Tárgy: Védőnői Szolgálat tevékenységének besorolása kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket  arról,  hogy a  költségvetési  szervek jogállásáról  és  gazdálkodásáról  szóló 2008.  évi
CV. törvény (Kt.) 7. §-a (3) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szellemi és anyagi kapacitásával
végzett valamennyi tevékenységét be kell sorolni.  A feladat végzéséhez szükséges vagyon használatát az
alapító szerv (önkormányzat) határozza meg és gondoskodik annak biztosításáról. A védőnői szolgálat
működéséhez az egészségügyi kombinát erre a célra kialakított helyiségei, berendezései, felszerelései,
eszközállománya lehetővé tette, hogy a szolgálat rendelkezik  hatósági végleges működési engedéllyel, a feladatot
ellátók pedig  rendelkeznek a hatályos, területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
foglalt képzettséggel.
Településünkön 2 védőnői körzetet határozott meg önkormányzatunk képviselő- testülete és 1 fő 8
órában, 1 fő pedig 6 órában látja el közalkalmazottként védőnői feladatát önálló szakmai tevékenység
folytatása, szakmai felügyelet mellett. A működéshez szükséges pénzügyi fedezetet részben az OEP
biztosítja az önkormányzat éves költségvetésére utalással (külön erre irányuló szerződésben foglaltak
szerint) meghatározott összegben, másrészt, amennyiben ez az összeg nem fedezi a működéshez szükséges
pénzügyi fedezetet, úgy az önkormányzat éves költségvetéséből mint szakfeladat ellátásához kiegészítő
támogatást nyújt, továbbá az önkormányzat engedélyezett  közalkalmazotti létszámkeretében benne
szerepel.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. §-a (1) bekezdése rendelkezik az
önkormányzat feladat és hatásköréről, melyben szerepel egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelemről való
gondoskodás biztosítása, melynek keretében az iskolai védőnői feladatok ellátása is benne foglalt, mely megoldott.
A Kt.  16.  §-a  (2)  bekezdése  rögzíti  a közszolgáltatás fogalmát az alábbiak szerint: államháztartáson belüli
vagy kívüli szervezet vagy személy által más szerv vagy személy számára végzett jogszabályban
meghatározott , közfeladat körébe tartozó szolgáltatás, amely nem jár közhatalom gyakorlásával.
A védőnői tevékenység és annak finanszírozása államháztartáson belüli szervezet által Ötv-ben meghatározott
közfeladat körébe tartozó szolgáltatás.
A Kt. 17. §-a megteremti az alapító szerv (önkormányzat) számára, hogy helyi rendeletben felhatalmazást
adjon a közhatalmi tevékenységet végző költségvetési szerv számára (ez a polgármesteri hivatal)
közszolgáltatói feladatok ellátására.
E felhatalmazás alapján kezdeményezem az önkormányzat hatályos SZMSZ- e, a fenti egészségügyi feladat
keretébe tartozóan, a polgármesteri hivatalról szóló rendelkezés kiegészítését: család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás, továbbá ifjúság- egészségügyi gondozás közfeladattal, amelyet a közhatalmi
szakmai alaptevékenységén túl, kiegészítő jelleggel végeztet a polgármesteri hivatal alapító okiratában
rögzítetten, szakfeladatként 2009. július 1. napjától.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom az előterjesztésben foglaltak megvitatását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 20.
Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyző


