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 E L Ő T E R J E S Z T É S 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. november 5-én  
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:   Gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozásra 

kötendő megállapodások  
 
Iktatószám: 930/2015.  
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Gáll Nikoletta ügyintéző 
  
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 
Bizottság Hatáskör 
Szociális és egészségügyi bizottság 
 

SZMSZ 1. melléklet I./C.) bekezdés 1. 
pont 

Oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság 

SZMSZ 1. melléklet III./C.) bekezdés 
4. pont 

 
 
Meghívott:   
 
   
 
 
 
 
A határozatot kapják:   
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján az egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása helyi önkormányzati feladat.  
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. 
§-a úgy rendelkezik, hogy az egészségügyi alapellátás feladatai közé tartozik a megelőző 
ellátások keretében a gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozás.  
 
A Törvény összhangban az Mötv. már hivatkozott rendelkezésével az 5. § (1) bekezdésében 
előírja, hogy a települési önkormányzat gondoskodik az egészségügyi alapellátás körében a 
védőnői és az az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
Ennek megfelelően Komló Város Önkormányzata az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 
(a továbbiakban: OEP) finanszírozási szerződést kötött az iskola- és ifjúság-egészségügyi 
ellátásra vonatkozóan (OEP kódja: 6297), melyet minden évben aktualizálni szükséges és 
saját közalkalmazottaival biztosítja a feladatellátást (a védőnői szolgálaton és az 
iskolaorvosokon keresztül). 
 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az OEP 
azzal az egészségügyi szolgáltatóval köt finanszírozási szerződést, amely az iskola- és ifjúság-
egészségügyi ellátás biztosítására a köznevelési intézménnyel megállapodást kötött. 
 
A szolgáltatás jelenleg szóbeli megállapodás útján működik, az érintett köznevelési 
intézmények, védőnők, iskolaorvosok a jogszabályoknak megfelelően látják el feladataikat, 
megfelelően együttműködnek egymással.  
 
Tekintettel az elmúlt időszak köznevelési intézményeit érintő átszervezésekre, az OEP bekérte 
önkormányzatunktól az ellátási körünkbe tartozó nevelési-oktatási intézményekkel kötött, 
aktualizált iskola- és ifjúság-orvosi ellátásra szóló megállapodások másolatát, ezért szükséges 
a fent említett szóbeli megállapodások, illetve a jól bevált gyakorlat írásba foglalása. Jelenleg 
folyamatban van ezen megállapodások előkészítése. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és egészségügyi bizottság, valamint az 
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével a határozati 
javaslatot támogatni szíveskedjék.  
 
 
H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében – a Szociális és egészségügyi bizottság, 
valamint az Oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság véleményének figyelembevételével 
– megtárgyalta a Gyermek- és ifjúság-egészségügyi gondozásra kötendő megállapodások 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

1.) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátásra 
vonatkozóan írásbeli megállapodások készüljenek, a jelenlegi ellátási szint és 
költségteher mellett.  
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az írásba foglalt megállapodások 

aláírására, utólagos beszámolási kötelezettség mellett. 
 

3.) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az aláírt megállapodások OEP részére 
történő megküldéséről gondoskodjon. 

 
 Felelős:           Polics József polgármester 
                         dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 

 Határidő:       értelem szerint 
 
 

K o m l ó, 2015. október 27. 
 

        Polics József 
        polgármester 


