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Tárgy: iskolavédőnői körzetek módosítása 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 34/2009. (II. 24.) önko. határozattal jóváhagyta a Képviselő-testület a területi védőnői 
iskola-védőnői, iskola és ifjúság-egészségügyi körzetek módosítását. 
 
A 2010/2011-es tanév kerületre vonatkoztatott tanulói létszámának előzetes felmérése alapján 
kiderült, hogy a tanulói létszám egy körzetben nem éri el az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár által minimálisan finanszírozott 720 főt, egy körzetben pedig 50 fővel meghaladja a 
maximálisan finanszírozott 1000 főt.  
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozás az adott védőnői körzet 
1000 pont feletti részére nem terjed ki. 
 
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése 
meghatározza, hogy „…teljes munkaidőben iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnőt 
foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató legfeljebb 1000 pontot érhet el 
szolgálatonként.” 
 
Ellátási érdekből az oktatási intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidőben iskola- 
és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúság-egészségügyi 
szolgálat esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói létszámtól eltérhet az alsó 
határtól 10%-kal, a felső határtól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak 
megfelelő 800 pont, illetve a felső határnak megfelelő 1000 pont szerinti díjra jogosult. 
Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján 
számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a számított pontszámnak megfelelő 
finanszírozási díj kerül kifizetésre. 
 
A jelenlegi iskolavédőnői körzetek létszáma alapján módosítás szükséges és ésszerű az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított finanszírozás kedvezőbb kihasználása 
miatt, valamint a színvonalasabb szakmai ellátás érdekében. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2010. november 11-ei ülésén az előterjesztést 
megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadásra javasolta Képviselő-testület részére az 
iskolavédőnői körzet melléklet szerinti módosítását. 
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Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület …./2010. (….) számú határozatával jóváhagyja az iskolavédőnői 
körzetek melléklet szerinti módosítását. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
Budapest, 2010. november 15. 
 
 
 
 

Nagy István sk.  
 
 
 
Az előterjesztést megtárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
 
Előterjesztést készítette: Köblös Anita 
Melléklet: iskolavédőnői körzetek 


