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Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézettel (akkori nevén Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) Oroszlány város Önkormányzata
2007. november 28-án kötött közfeladat átadásáról- átvételéről tárgyú megállapodást a Képviselőtestület 129/2007. (XI.27.) számú határozata alapján.
Jelenleg hatályos megállapodás célja volt a települési önkormányzat egészségügyi szakellátási és egyéb
egészségügyi közfeladatainak átadása az önkormányzat részéről, azoknak pedig ellátása Oroszlányi
Szakorvosi- és Ápolási Intézettel részéről. A megállapodást az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
A megállapodás szerinti feladatellátás 2008. február 01-től indult.
A közfeladatok átadás-átvételének törvényi felhatalmazását az Ötv. 8.§.(1) bek. és az Eütv. 152.§ (1)
bek. a), b), d), e) pontjai és (3) bekezdése biztosította:
1990. 65. tv. a helyi önkormányzatokról (jogszabály 2007. 11. havi állapota)
8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás,
a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és
közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása;
gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi
energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport
támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges
életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

1997. évi 154. tv. az egészségügyről (jogszabály 2007. évi 11. havi állapota)
152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(3) A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást,
illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését.

Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet 2021. március 25-én a hivatalba érkezett levelében kéri
az Önkormányzatot, hogy a - fentiekben hivatkozott - 2007. évi megállapodást szüntesse meg, mert az
iskola orvosi és a védőnői szolgálatot ellátni nem kívánják, az Önkormányzat az alapellátási
feladatokat vegye át 2021. június 1. napjával.
A kérelmet a képviselő-testület és bizottságainak munkacsoportjai április hónapban megtárgyalták, és a
veszélyhelyzeti rendkívüli jogrendre figyelemmel, a képviselő testületi hatáskört gyakorló
polgármesternek az alábbiakat javasolták:

-

Egyetértettek az iskolaorvosi feladatellátás átvételével 2021. július 01. napjától.
A védőnői szolgálat átvételével kapcsolatosan további egyeztetéseket javasoltak, kiemelten a
védőnők elhelyezésére és az elhelyezéshez kapcsolódó működési költségek finanszírozására
vonatkozóan.

Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet vezetőjével a védőnői szolgálat átvételével kapcsolatos
egyeztetés május 10-én megtörtént, mely eredményesen zárult.
Jegyző Asszony koordinálásával megvizsgálásra kerültek a feladatok visszavételéhez kapcsolódó
pénzügyi, munkajogi, engedélyeztetési kérdések, az alábbi főbb információk kerültek tisztázásra:
1. A védőnői szolgálat esetében 8 fő átvételére kerülne sor, akik már az idei évben új jogszabály
alapján, egészségügyi szolgálati jogviszony keretében vannak foglalkoztatva.
2. A védőnői szolgálat működéséhez kapcsolódó költségeket az előterjesztés 2. melléklete
tartalmazza. A táblázatban a költségeket 1 hónapra, éves szinten és az idei költségvetési évet
érintően mutatjuk be. A táblázatban látható, hogy a bevételek két fő forrása az állami
finanszírozású bértámogatás és adott tevékenységre irányuló egyéb finanszírozási összeg. Ha
éves teljes költségeket vizsgálunk, akkor láthatjuk, hogy a védőnői szolgálat működtetéséhez az
állami finanszírozás, bértámogatás összege elégségesnek bizonyul. Vannak költségek, amelyek
plusz költséget igényelhetnek adott költségvetési évben, de ezek pontosan most még nem
tervezhetőek, nem számszerűsíthetőek: pl. kiküldetés, belső képzés, munkaruha, egyéb eszköz
költségek, jubileumi jutalom, 2022. évben várható bérfejlesztés munkáltatót terhelő része.
3. A védőnői szolgálatot rövid távon (az idei évben) önkormányzati ingatlanba elhelyezni nem
tudjuk, ezért a feladatellátás átvételé során szükséges lesz a Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási
Intézettel megállapodást kötni a szolgálat működése érdekében. Jelenleg az intézményben 4
helyiséget használnak. Az intézmény 2021. december 31-ig a védőnői szolgálat tevékenységét
biztosítja az épületben ingyenes használat keretében. 2022. évtől a védőnői szolgálat
elhelyezését újra kell tárgyalni és megoldást találni.
4. Az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézet vezetőjével történt megállapodás alapján a
védőnői szolgálat átvétele – figyelembe véve a hatósági engedélyeztetés időigényét (működési
engedély kérelmezése és finanszírozási szerződés kötése) - 2021. augusztus 01. napjától
valósulna meg.
Javaslom a fentiek figyelembe vételével 2021. augusztus 01. napjától a védőnői szolgálat, mint
egészségügyi közfeladat átvételét.
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az egészségügyi közfeladat – védőnői szolgálat - átvételéről
Oroszlány Város Önkormányzata képviselő-testületének hatáskörében eljáró Oroszlány város
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kapott
felhatalmazás alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladatés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Egyetért az egészségügyi közfeladatok – védőnői szolgálat - átvételéről 2021. augusztus 01.
napjától kezdődően.
2. Jóváhagyja a Képviselő-testület 129/2007. (XI.27.) számú határozata alapján az Oroszlányi
Szakorvosi- és Ápolási Intézet (szerződéskötés időpontjában Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási
Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság) és Oroszlány Város
Önkormányzata között 2007. november 28-án kötött közfeladat átadásáról- átvételéről tárgyú
megállapodást megszüntetését 2021. július 30. napjával.
3. Jóváhagyja, hogy a polgármester a határozat 1. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátási
feladatra irányulóan a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya felé a működési engedély kérelmet benyújtja,
továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megköti ezen feladatra vonatkozó
finanszírozási szerződést.
4. Jóváhagyja, hogy a polgármester az Oroszlányi Szakorvosi- és Ápolási Intézettel 2021. augusztus
01. napjától 2021. december 31. napjáig ingyenes használati megállapodást kössön a védőnői
szolgálat elhelyezése és működésének biztosítása érdekében, továbbá megállapodjon a védőnői
szolgálat működéséhez szükséges tárgyi eszközök átvételéről.
5. Jóváhagyja, hogy a polgármester a védőnői szolgálat átvételével kapcsolatos létszámnövekedés
átvezetését, valamint a feladat ellátásához kapcsolódó kiadások és azok forrásainak biztosítását
szolgáló költségvetési rendelet módosítását a június hónapban munkaterv szerint tartandó
képviselő-testületi ülésen terjeszti be.
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