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rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2016. (XI. 15.) számú
határozata

iskola egészségügyi feladatok ellátásról szóló háromoldalú megállapodás
jóváhagyásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
1. az iskola védőnői feladatellátás folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az Újfehértó
Város Önkormányzata, az Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görögkatolikus Általános
Iskola és Óvoda (4244 Újfehértó, Széchenyi utca 3.) és Fejér Tibor Istvánné (4244
Újfehértó, Váci Mihály utca 115.) egyéni vállalkozó védőnő közötti, az iskola védőnői
feladatellátáshoz kapcsolódóan kötendő háromoldalú megállapodást a melléklet szerint
jóváhagyja.
2./ felhatalmazza a polgármestert a háromoldalú megállapodás aláírása.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Nagy Sándor
polgármester

A határozatról értesül:
1./ Védőnők,
2./ Polgármesteri Hivatal (Igazgatási Osztály, Pénzügyi Osztály)
3./ Irattár

Dr. Szűcs Andrea
jegyző

Melléklet a 200/2016. (XI. 15.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
Iskola egészségügyi ellátásról
Amely létrejött egyrészt Újfehértó Város Önkormányzata (cím:4244 Újfehértó Szent I u 10.
adószám: 15732475-2-15, képviselő: Nagy Sándor polgármester)
Másrészt
intézmény
neve,
címe
………………………………..,
adószám:…………………………….. Képviselő: ……………………. Intézményvezető)
harmadrészt …………………. egyéni vállalkozó védőnő (szül: ………………………….
nyilvántartási szám: …………………………, adószáma:…………………., székhely:
4244 Újfehértó, …………………. szám között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
mellett.
1./ Újfehértó Város területén a 116/2007. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozat alapján
a védőnői szolgálat egyéni vállalkozások keretében működik.
Az iskola egészségügyet – az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és
kialakításáról szóló 8/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítását követően – hat vegyes
védőnői körzetben - iskola védőnői feladatokat ellátó területi védőnői feladatok – látják el a
védőnők.
Az ……………………intézmény (cím: 4244 Újfehértó, ………………. - az iskola
egészségügyi feladatokat az önkormányzat biztosítja ……………… védőnővel.
2./ A védőnő feladata:
A védőnő a mindenkor hatályos jogszabály szerint látja el feladatait.
A 6-18 éves korosztály iskola-egészségügyi ellátása közösen történik az iskolaorvossal.
A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. számú melléklete szabályozza az iskola-egészségügyi
tevékenység keretében az iskolavédőnő által önállóan végzendő feladatait.
A vállalkozó védőnő ellátási kötelezettséget vállal a rendeletben előírt feladatok szerint a fent
említett intézményekben.
Feladatai:
- Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelvek szerint
• Testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat)
• Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés
• Érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás)
• BCG heg ellenőrzése
• Mozgásszervek működése (lúdtalp, gerincelváltozások)
• Golyvaszűrés
• Vérnyomásmérés
- A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése,
regisztrálása

- Elsősegélynyújtás
- Orvosi vizsgálatok előkészítése
- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küszködők életvitelének segítése
- A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése
- Részvétel az egészségtan oktatásban, az alábbiakban:
• Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód,
betegápolás, elsősegélynyújtás)
• Családtervezés, fogamzásgátlás
• Szülői szerep, csecsemőgondozás,
• szenvedélybetegségek megelőzés
- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek környezet, az étkeztetés
higiénés ellenőrzésében való részvétel.
- kapcsolattartás a szülőkkel
- Pályaválasztás segítése
- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, védőoltások,
szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása, ambuláns napló stb)
A tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alap- és
szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények
illetékes szakembereivel.
Az iskolavédőnő tevékenysége során szakmailag együttműködik a háziorvosokkal, házi
gyermekorvosokkal, területi védőnőkkel. A gyógykezelésben részesülő személyek esetében az
orvos rendelkezése szerint jár el.
Az iskolaorvosi rendelőben rendszeresen fogadó órát tart a gyerekeknek, azok szüleinek és a
pedagógusoknak, egyéni illetve önálló tanácsadást végez igény szerint.
Egészségügyi kérdésekben felkérésre közreműködik a nevelőtestület, az iskolaszék
munkájában.
A gyerekek egészségügyi ellátását az oktatási intézmények vezetőjével egyeztetett munkaterv
szerint végzi.
A jelentési kötelezettséget a mindenkori adatgyűjtési rendeletnek megfelelően végzi.
A tevékenység végzése során a titoktartási kötelezettség, a szakmai továbbképzéseken való
részvétel vizsgakötelezettséggel, a vállalkozó védőnőre is vonatkozik.
A szakmai felügyelet a regionális vezető védőnő és a kistérségi vezető védőnő látja el.
3. Kötelezettségek:
Védőnő az iskola védőnői feladatellátáshoz kapcsolódó feladatait a jelen megállapodás 1.
pontjában megjelölt oktatási intézményekben az iskola egészségügyi és iskola védőnői
feladatok céljára kijelölt helyiségében látja el.
Az iskola védőnői feladatok céljára szolgáló helyiség – mindenkori szakmai előírásoknak
megfelelő – berendezésének, felszerelésének biztosítását a Védőnő vállalja, ő gondoskodik
azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról, javításáról, felújításáról és pótlásáról.
Védőnő feladata a tanácsadó – mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő –eszközök
beszerzése, berendezésének, felszerelésének biztosítása és karbantartása, és a veszélyes
hulladék elszállítása.
Védőnő tudomásul veszi, hogy ő biztosítja a feladat elvégzéséhez szükséges jogszabályban
meghatározott valamennyi tárgyi feltételt, és a védőnői körzet működésével kapcsolatos
valamennyi költség viselése őt terheli.

Az iskola védőnői feladatok ellátást biztosító helyiség használatával, karbantartásával
kapcsolatos kötelezettségeket a Védőnő és az épület tulajdonosa határozza meg, a köztük
létrejövő kölcsönös megállapodás keretében.
4. A vállalkozó védőnő működésének finanszírozása:
A vállalkozó védőnő az …….….. sz. vegyes védőnői körzet működési költségeinek fedezésére
a Társadalombiztosítási Alap kezelőjével (MEP) szerződést köt. A szerződés megkötéséhez az
Önkormányzat kijelenti, hogy a vállalkozó védőnő területi ellátási kötelezettséggel bír.
A szerződő felek kijelentik, hogy a védőnői tevékenység finanszírozására vonatkozó
feltételeket a vállalkozó védőnő és a MEP között létrejött külön szerződés tartalmazza.
Amennyiben a TB Alap kezelője bármely okból nem köt szerződést a vállalkozó védőnővel,
úgy ez a szerződés hatályát veszti.
A Társadalombiztosítási Alap kezelőjétől kapott finanszírozási összeg szolgálaton belüli
felhasználásáról a védőnő gondoskodik és a MEP felé tartozik elszámolási kötelezettséggel.
5. Kapcsolattartás:
Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név: Tóth Erika
Elérhetőség: 06/42 290-000/16.
Email: tothe@ujfeherto.hu
Intézmény neve: ……………………… részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Elérhetőség:
Email:
Védőnő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Név:
Elérhetőség:
Email:

6. Megállapodás megszűnése:
Jelen megállapodás felmondását bármelyik fél kezdeményezheti írásban, az indokok
felsorolása mellett.
A felek hat hónapos felmondási időt kötnek ki azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap
utolsó napjára vonatkozhat.
Jelen megállapodást bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Védőnő jelen
megállapodásban előírt kötelezettségét megszegi.
7./ Jelen megállapodás 2017. január 01. napjától határozatlan időre szól.

8./ E megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és egyéb
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók
9./ A megállapodás 5 eredeti példányban készült.
10./ Jelen háromoldalú megállapodást az önkormányzat Képviselő-testülete a 200/2016. (XI.
15. számú határozatával elfogadta.
A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben hagyólag
aláírták.
Újfehértó, 2016. ……………………………………

Újfehértó Város Önkormányzata
képviseletében

………………….
egyéni vállalkozó

Nagy Sándor polgármester
………………..
védőnő

……………………………….
képviseletében

……………………………
intézményvezető
P.H.

P.H.
P.H.

