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299-2/2012.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: Véd i körzetek összevonása
Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Csanytelek Község közigazgatási területén 268/2006. (X. 31.) ÖKT
határozatával 2 véd i körzetet alakított ki és jelenleg is ez a 2 körzet m ködik.
Az I. véd i körzetben közalkalmazottként foglalkoztatott véd  teljes munkaid ben, heti 40 óra
munkavégzési kötelezettséggel végzi feladatát..
A II. véd i körzetben közalkalmazottként foglalkoztatott véd  rész-munkaid ben, heti 30 órában látta el
feladatát volt alkalmazva 2006. december 01. napjától. A II. körzet közalkalmazotti jogviszonyban lév  véd je
(kérésére) jogviszonya 2012. február 29. napjával közös megegyezéssel megsz nt, s ez id ponttól kezd en az
egész település területén az I. véd i körzet véd je helyettesítéssel látja el az önkormányzat kötelez  feladatát.

Az egyes véd i körzetekben a véd  által ellátható n k és gyermekek létszámát, a területi véd i ellátásról szóló
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: EszCsM rendelet) egyértelm en meghatározza. Az
EszCsM rendelet 5. § (1) bekezdése szerint egy véd i körzetben a véd  által ellátható k (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 f lehet. A  rendelet  5.  §  (5)
bekezdése lehet séget biztosít a gondozottak létszámának legfeljebb 25%-kal történ  túllépése, de csak abban az esetben,
ha a település szerkezete a véd i ellátás más módon való biztosítását nem teszi lehet vé.
Ezen jogszabályhely alapján a véd  alapesetben 250, meghatározott körülmények esetén maximum 313 t
láthat el. Jelenleg a két véd i körzetben az érintettek összlétszám 353 f , tehát a megengedett létszámot 40 f vel
haladja meg.

ködési engedély módosítását követ en a szolgáltatási szerz dés MEP-pel való megkötése után biztosított
a feladat finanszírozása, figyelemmel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése meghatározza,
hogy a területi véd i szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál milyen pontszámokat
kell figyelembe venni. Az ellátandók számát és a számolt pontszámokat figyelembe véve, a területi véd i szolgáltató nem
haladhatja meg a 750 pontot szolgálatonként. Ellátási érdekb l a területi véd i szolgáltató esetén a létszámot
illet en a fels  határtól el lehet térni, de a szolgáltató ebben az esetben is csak a 750 pont szerinti díjra jogosult. Jelenleg
771 ponttal bír a két körzet, vagyis 21 pontra jutó finanszírozástól esne el az ágazat.

A véd i körzetekben a várandós anyák, gyermekek létszáma az alábbiak szerint alakult:

I. körzet II. körzet I. körzet II. körzetÉv gyermekek száma (f ) várandós anyák száma (f )
tanulói

létszám (f )
finanszírozott

pontszám
2006.  86 151 8 5 209
2007. 126 79 8 5 189
2008. 131 82 2 8 194
2009. 115 73 9 9 170 842
2010. 112 80 5 5 169 824
2011.  94 87 4 2 189 779
2012.  87 83 6 6 183 771
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A fenti táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy minden mutatószám, finanszírozott pontszám
folyamatos csökkenést mutat.
Az önkormányzat adott évi költségvetése terhére az OEP finanszírozáson túl 1.450.000.- forintot biztosít a
véd i szolgálat m ködtetésére. Amennyiben a Képvisel -testület a 2 véd i körzetet 1 körzetté
összevonja, akkor az OEP havi 120.000.-Ft támogatással kevesebb finanszírozást nyújt a véd i feladatok
ellátására, ugyanakkor az eddig 6 órás közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott véd  bére és annak
járuléka megtakarítást jelent.

Javasoljuk az eddigi 2 véd i körzetet 1 véd i körzetté való összevonását 2012. 07. 01. napjától,
igazodva az önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata 31. § ( ) bekezdésében foglaltakhoz, beépítve
a hivatal SZMSZ Pénzügyi Ügyrendje Közfoglalkoztatottak SZMSZ-ében írtakhoz.

Tisztelt Képvisel -testület!

Indítványozzuk tárgyi el terjesztés és a csatolt határozati javaslat megvitatását és annak változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2012. március 10.

Tisztelettel:

                       Forgó Henrik Kató Pálné
           polgármester                 jegyz

……../2012. (III. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek község véd i körzetének meghatározása

Határozati   j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete megtárgyalta az önkormányzat
polgármestere és jegyz je által beterjesztett, el terjesztést megtárgyalta és  az egészségügyr l szóló
1997. évi 152. § (2) bekezdése szerinti jogkörében eljárva a településen 1 területi véd i körzete
kialakításáról döntött az alábbiak szerint:

Csanytelek község területi véd i körzete 2012. 07. 01. napjától

Ady Endre utca
Arany János utca
Árpád utca
Baross Gábor utca
Bem utca
Bercsényi Miklós utca
Béla utca
Botond utca
Budai Nagy Antal utca
Csongrádi utca

Damjanich utca
Dilitor
Dózsa György utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Határ út
Járandó utca
Jókai Mór utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca

Kis-köz
Kiss Ern  utca
Kossuth Lajos utca
Lehel utca
Martinovics utca
Móricz Zsigmond utca
Nagy-gyep
Nagy Imre utca
Nefelejcs utca
Pet fi Sándor utca



Pókföld utca
Pusztaszeri utca
Sík
Rákóczi Ferenc utca
Széchenyi utca
Szegedi utca
Szent István utca

Szent László utca
Oláhállás
Táncsics Mihály utca
Tiszai út
Tömörkényi utca
Török Bálint utca
Vasvári Pál utca

Volentér János tér
Szent László Általános
Iskola  tanulói
Csanyteleki Napközi
Otthonos Óvodába járó
gyermekek

2.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete felkéri az önkormányzat Jegyz jét, hogy a
területi véd i körzethatárok 2012. 07. 01. napjától való módosítása okán el állt változásokról az
érintett hatóságokat tájékoztassa és tegye meg a még szükséges intézkedéseket a vonatkozó
hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelel en.
Végrehajtás határideje: azonnal
Felel s: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: a végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kapnak:
- Csanytelek Község Területi Véd je (Helyben)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi, Csongrádi Késtérségi Népegészségügyi Intézet
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Szakmai felügyeletet ellátó vezet  véd
- Országos Egészségügyi Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatala Ártámogatási és Finanszírozási Osztály
- Irattár


