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Tisztelt Képviselő-testület!

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK) 2021. októberben megküldött
védőnői statisztikai adatszolgáltatás kapcsán Meszaricsné Szekeres Katalin védőnő jelezte,
hogy a BMSZC Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban a körzetes iskolai
védőnő, Wittmerné Tóth Judit által ellátott gyermek létszám - a minimum 720 fő helyett 690 fő. 720 főnél kevesebb tanuló esetén csak abban az esetben finanszíroz a NEAK, ha az
ellátandók számához igazodik a rendelkezésre állási idő.
Szakmai okok miatt a körzetek megtartása javasolt, hiszen a védőnők számos egyéb feladatot
látnak el (covid, ügyelet, egészségnap szervezése, részönkormányzatoknál egészségnap
szervezése). Az iskolai védőnők számára az EESZT rendszerhez történő kapcsolódás is
többlet adminisztrációval jár. Az iskolai védőoltások száma is növekszik, melyet szintén a
védőnők szerveznek és bonyolítanak le.
A NEAK tájékoztatása alapján 2022. január 1. napjától kell kérni a Baranya Megyei
Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a működési engedély
módosítását, miszerint Wittmerné Tóth Judit iskola-védőnő heti 40 órás rendelkezésre állási
ideje 34,5 órás munkaidőre csökken. Ebben az esetben a 800 fős létszámhoz kell viszonyítani
a jelenlegi 690 fős létszámot.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése szerint:
„Ellátási érdekből az oktatási intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidőben
iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védőnővel működő iskola- és ifjúságegészségügyi 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.”
Fentiek alapján Wittmerné Tóth Judit iskolai védőnő heti 40 órás munkaideje következők
szerint alakul: heti 34,5 órában az iskola-védőnői feladatokat látja el, a fentmaradó heti 5,5
órában az önkormányzat - Wittmerné Tóth Judit védőnő munkaköri leírásának módosításával
- más munka elvégzését írhatja elő.
A NEAK finanszírozása az önkormányzat felé változatlan marad, mivel az SNI-vel
(SNI=Sajátos nevelési igényű gyermek) számított pontszám eléri a szükségeset.
A működési engedély módosításához szükséges nyomtatványok megküldésre kerülnek a
Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és
igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM. rendelet
vonatkozó rendelkezései alapján az igazgatási szolgáltatásért (működési engedély módosítás)
30.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat köteles önkormányzatunk megfizetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Humán bizottság
figyelembevételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjék.

véleményének

Határozati javaslat:
A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, valamint a Humán bizottság
véleményének figyelembevételével – megtárgyalta „Az iskolai védőnői működési engedély
módosítása a rendelkezésre állási idő változása miatt” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület jóváhagyja az iskolai védőnői működési engedély módosítását a
rendelkezésre állási idő változása miatt.
Felelős:
Határidő:

Polics József polgármester
2021. november 26.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az iskolai védőnői működési
engedély módosítását kérelmezze a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztályánál, felkéri továbbá, hogy a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő részére a szükséges dokumentumokat küldje meg.
Felelős
Határidő:

Polics József polgármester
2021. november 26.

3. A Képviselő-testület 30.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a 2021. évi
költségvetés egyéb dologi előirányzata terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Polics József polgármester
2021. november 26.

Komló, 2021. november 22.
Polics József
polgármester

