
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Iskolai védőnői körzet bővítése

Az előterjesztés tartalma:
A Formabontó Általános Iskola működésének megkezdése miatt a III. sz. iskolai védőnői körzet 
feladatellásának bővítése - rendelet-tervezet megalkotása és küldés a Nemzeti 
Népegészségügyi Központnak. Rendelet 1. sz. függelékének módosítása

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: dr. Kármán Gábor

Az előterjesztést készítette:
dr. Kármán Gábor

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**:

2.0 25 . O-í .

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 0
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 0 IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztály vezető ellen jegyzése:.................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: 0

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: alpolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Garai Győző TESZ igazgató

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

C— jegyző

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzat 
Jegyzője
Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Szociális Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság, továbbá 

a Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság, valamint 
a Képviselő-testület soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Iskolai védőnői körzet bővítése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya - mint védőnői 
szakfelügyelet - megküldte a Gödi Településellátó Szervezet részére az iskola-védőnői körzetek 
módosítására vonatkozó szakmai véleményét, melyben javasolta a III. számú iskolai védőnői 
körzeten belül újabb iskola felvételét: a Formabontó Általános Iskola 2132 Göd, Kálmán u. 10/A 
(feladatellátási hely: 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A területi védőnői rendelő) Indokai között szerepelt, 
hogy a 2022 szeptember hónapjától kialításra került III. iskolai védőnői körzetben részmunkaidőben 
működő iskolai védőnői szolgálat ellátási területe bővítésre kerül nevezett Formabontó Általános 
Iskola csatlakozás szándéka miatt, mely oktatási intézmény 2022/2023 tanévben kezdte meg 
működését. Ezen tanévben a részmunkaidős iskolavédőnői szolgálat 4 oktatási intézményt látna el: 
Búzaszem Katolikus Általános Iskola, Piarista Szakképző Iskola és Kollégium, Zenit Alapítványi 
Általános Iskola, Formabontó Általános Iskola. A védőnői szolgálat munkáltatójának szóbeli 
tájékoztatása szerint a Piarista Szakképző Iskola és Kollégium a következő tanévben meg kívánja 
szüntetni tevékenységét, így nevezett iskolai védőnői szolgálat keretében ellátott intézmények száma 
a következő tanévtől ismét háromra csökken.

Szakmai egyeztetéseket követően a Településellátó Szervezet megküldte a szakmai véleményt. A 
harmadik körzet fél munkaidős védőnői foglalkoztatással a III. számú iskolai védőnői körzetben 
megvalósítható a negyedik oktatási intézmény ellátása is. Mivel a Formabontó Általános Iskola nem 
rendelkezik orvosi szobával, így a feladatellátás helye a Kisfaludy u. 7/A. sz. épületben lenne 
kijelölve. A javaslat szövege egyeztetésre került a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási 
Hivatalának Népegészségügyi Osztályával is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg 
az egészségügyi alapellátás biztosítását.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5.§ (1) 
bekezdés d) pontja alapján az önkormányzat az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a 
védőnői ellátásról. A 6. § (1) bekezdése értelmében valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásakor bevonja önkormányzatokat.

A védőnői körzetek jelenleg hatályos beosztását az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (l)-(2) bekezdése rendelkezik a 
körzetek megállapításának módjáról, valamint arról, hogy körzetek megállapításának, kialakítása 
során ki kell kérni az alapellátásáért felelős országos módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az 
országos tisztifőorvos valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező

Göd, Pesti út 81. S 2131 Göd, Pf. 28. S 27/530-030, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu



egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is. A rendeletmódosításra csak a vélemények 
beérkezését követően kerülhet sor.

A Képviselő-testület határozat formájában dönt a körzetmódosításra vonatkozó rendelet-tervezetről. 
A határozat elfogadását követően szakmai véleményezés céljából továbbítja Nemzeti 
Népegészségügyi Központba az országot tisztifőorvoshoz. A vélemények megérkezését követően a 
Képviselő-testület - a szakvélemény esetleges módosítási javaslatait beépítve - ismételten 
megtárgyalja és dönt a rendelet-tervezet végső tartalmáról.

Fentieken túl szükséges a rendelet 1. sz. függelékét is módosítani - belevezetve az utóbbi két 
személyi változást - a 2. sz. gyermekorvosi, valamint a 4. sz. fogorvosi körzet tekintetében.

Fentiekre tekintettel felkérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

Göd, 2023. 01. 18.
Tóth János jegyző nevében és megbízásából:

dr. Kármán Gábor
aljegyző

I. Határozati javaslat 
..../2O23.(I. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi rendelet-tervezetet terjeszti a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tisztifőorvos elé 
szakmai véleményezésre:

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1§
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balogh Csaba
polgármester

Tóth János
jegyző

1, melléklet az . (.........) önkormányzati rendelethez
1. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelet 4. melléklet III. részében foglalt táblázat a következő „Formabontó Általános Iskola” sorral 
egészül ki:

Formabontó Általános Iskola 2132 Göd, Kálmán u. 10/A (feladatellátási hely: 2132 
Göd, Kisfaludy u. 7/A területi védőnői rendelő)

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester



Hivatali felelős: aljegyző

II. Határozati javaslat
.../2023. (I. 26.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati 
rendelet 1. függelékét 2023. február 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

„ 1. függelék a 19/2015. (VI. 26.) Ök. rendelethez

Göd városában egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatók jegyzéke

Egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó neve

Egészségügyi szolgáltató címe Körzet

Dr. Lantos István 2131 Göd, Cserfa u. 18. 1. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Papimyik Júlia 2131 Göd, Pesti út 81. 2. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Molnár Csaba 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 3. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Lepp-Gazdag Anikó Mária 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 4. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Gál Péter 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 5. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Mészáros Károly 2131 Göd, Pesti út 81. 6. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Elor Judit 2131 Göd, Összekötő út 3. 7. felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Vecserka Zsolt 2131 Göd, Pesti út 81. 1. gyermekorvosi körzet
Dr. Somlai Ágnes 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 2. gyermekorvosi körzet
Dr. Domán Csilla Mariann 2131 Göd, Összekötő út 3. 3. gyermekorvosi körzet
Dr. Sükösd Zsuzsanna Gabriella 2131 Göd, Pesti út 81. 1. vegyes fogorvosi körzet
Dr. Juhász Márta Tünde 2131 Göd, Összekötő út 3. 2. vegyes fogorvosi körzet
Dr. Csatlós Györgyi 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 3. vegyes fogorvosi körzet
Dr. Khajehzadeh Shahrzad 2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 4. vegyes fogorvosi körzet
Kormosné Csordás Mónika 2131 Göd, Pesti út 81. 1. védőnői körzet
Kántomé Tóth Erzsébet 2131 Göd, Pesti út 81. 2. védőnői körzet
Ruscsákné Berecz Nikoletta 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A 3. védőnői körzet
Szabó Kitti 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A 4. védőnői körzet
Kiss-Kutasi Gabriella 2132 Göd, Kisfaludy u. 7/A 5. védőnői körzet
Dr. Benisné Fekete Zsuzsanna 2131 Göd, Pesti út 81. 6. védőnői körzet
Zimanné Bosch Zsuzsa 2131 Göd, Összekötő út 3. 7. védőnői körzet
Pásztor Szidónia 2131 Göd, Összekötő út 3. ?. védőnői körzet
99

Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti változás az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló 19/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet 1. függelékében történő 
átvezetéséről.

Felelős: jegyző
Határidő: 2023. február 1.



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
22483-3/2022/EÜIG

2/a. sz. melléklet

Adatlap
a iskolavédőnői körzet kialakításához, módosításához és szakfelügyeleti 

véleményezéséhez
(AZ ADATOKAT KÉRJÜK OLVASHATÓ, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!)

A települési önkormányzat tölti ki (1-5. sorszám} !
Települési Önkormányzat megnevezése: Göd Város Önkormányzata 
Iskolavédőnöi körzet hivatalos megnevezésed, sz. iskolavédőnői körzet

1. Mi az oka a változásnak?
2. 2022. szeptember 1-jén megkezdte működését Gödön a Formabontó Általános Iskola, amely 

kéri az iskolavédőnői ellátás biztosítását.
3. Az iskolai körzetet ellátó védőnő tervezett havi munkaideje (órában)1: 80

4. Ellátandó oktatási intézmények száma: 4

5. Intézmények:
í Megnevezés 1. intézmény | 2. intézmény 3. intézmény 4. intézmény
: 4.1. Neve | Búzaszem Katolikus 

| Általános Iskola
Piarista Szakképző 

Iskola és Kollégium
Zenit Alapítványi 
Általános iskola

Formabontó Általános
Iskola

i 4.2. Típusa" általános iskola szakképző általános iskola általános iskola

4.3. Iskola-egészségügyi 
tevékenység végzésére 
érvényes működési 
engedéllyel rendelkezik-e

igen igen igen nem

4.4. Iskolaorvosi rendelővel 
rendelkezik-e nem nem nem nem

4.5 Amennyiben nem 
rendelkezik az intézmény 
iskolaorvosi rendelővel, hol 
történik az iskolavédőnöi 
szűrővizsgálat?

Az iskolavédőnői 
feladatok ellátására 
(péntek) az iskola 
védőnői 
munkaszobaként 
tantermet biztosít, 
melyben 
elhelyezésre 
kerültek a védőnő 
szűrővizsgálati |
eszközök

Pesti út 81. szám alatti 
orvosi rendelő ügyeleti 
szobája az ellátási 
szükségleteknek 
megfelelően, az 
iskola-egészségügyi 
feladatok ellátására 
rendszeresen 
rendelkezésre áll.

J

Kisfaludy u. 7/a. szám 
alatti területi védőnői 
tanácsadóban biztosított 
az iskolavédőnöi 
feladatok ellátása.

Kisfaludy u. 7/a. szám 
alatti területi védőnői 
tanácsadóban biztosított 
az iskolavédőnöi 
feladatok ellátása.

1

Megnevezés 1. intézmény 2. intézmény 3. intézmény | 4. intézmény
4.6. Az ellátandó tanulók 
létszámabo! a fokozott 169/26 94/41 23/5 43/2

’ Teljes munkaidejű iskolai védőnői állás esetén 160 óra/hó
2 típus: általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, technikum, szakközépiskola, szakképző, speciális (gyógypedagógiai) általános iskola, 
speciális szakiskola, egyéb oktatási intézmény

Egészségügyi Igazgatás
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100

e-mail: igazgatas@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977



gondozást igénylő tanulók 
száma3 í1
4.7. Osztályok összes száma 8 7 2 .5 j
4.8. Amennyiben az iskola 
több védőnő között van 
megosztva, az osztályok 
tételes felsorolása

- - -

6. Az ellátandó tanulókra személyes találkozást igény ló feladatokra fordítandó átlagos munkaidő 
órában: 40,20.és a munkaidő aránya (%): 50,25 A 2/b. sz. melléklet alapján’.

Kelt: Göd, 2022. október 24.

Adatszolgáltató neve: Garai Győző
PH Adatszolgáltató beosztása: igazgató

Adatszolgáltató aláírása:........................................................

A működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási 
szerv, védőnői szakmai felügyelet tölti ki (6-7. sorszám)!

Járási/fővárosi kerületi járási hivatal megnevezése: PMKH Váci Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály

7. A szakfelügyeletet ellátó járási/fővárosi kerületi vezető védőnő által fontosnak tartott egyéb 
szempontok a szakmai véleményhez:

A 2022 szeptemberétől kialakításra került részmunkaidőben működő iskolavédőnői szolgálat 
ellátási területe a Formabontó Általános Iskola (tanítás kezdete a 2022/2023 tanév) csatlakozási 
szándéka miatt bővítésre kerül.
A védőnői szolgálat munkáltatójának szóbeli tájékoztatása szerint a Piarista Szakképző Iskola és 
Kollégium a következő tanévtől meg kívánja szüntetni a működését. A részmunkaidőben működő 
iskolavédőnői szolgálat által ellátott intézmények száma a következő tanévtől ismét három 
intézmény ellátására csökken.

8. A szakfelügyeletet ellátó illetékes járási/fővárosi kerületi vezető védőnő összefoglaló szakmai 
véleménye, a körzet kialakítását, módosítását az elláthatóság és a teljes körű védőnői ellátás 
biztosítása szempontjából támogathatónak tartja-e:

A részmunkaidős iskolavédőnői szolgálat a továbbiakban négy oktatási intézmény ellátását 
biztosítja - Búzaszem Katolikus Általános Iskola, Piarista Szakképző Iskola és Kollégium, Zenit 
Alapítványi Általános Iskola és a Formabontó Általános Iskola.
Az ellátandó oktatási intézményekben orvosi szoba nem áll rendelkezésre, ezért a feladatellátás 

részben az oktatási intézmények közelében található védőnői tanácsadókban/orvosi rendelőkben 
kerül megszervezésre.
A Búzaszem Katolikus Általános Iskolában az iskolavédőnői feladatok ellátására (péntek) az iskola 
védőnői munkaszobaként tantermet biztosít, melyben elhelyezésre kerültek a védőnői 
szűrővizsgálati eszközök.
A Piarista Szakképző Iskola és Kollégium esetében az iskolavédőnői feladatok ellátása az 
intézmény közelében található Göd, Pesti út 81. szám alatti orvosi rendelő ügyeleti szobájában 
valósul meg, ahol az ellátási szükségleteknek megfelelően, az iskola-egészségügyi tevékenységhez 
a tárgyi feltételek biztosítottak.
Az épületben védőnői tanácsadó is található védőnői munkaszobával.

-> 1 'okozott gondozást igénylő tanulók száma: szonettoméinál is. szociális okból tokozott gondozást igénylő tanulók összes száma 
2



A Zenit Alapítványi Általános Iskola és a Formabontó Általános Iskola iskola-védőnői feladatait az 
intézmény közelében található (Göd, Kisfaludy u. 7/a) területi védőnői tanácsadóban tervezik 
ellátni, ahol biztosítottak az iskolavédőnői feladatok ellátásához szükséges feltételek.
A részmunkaidőben működő iskolavédőnői körzetben a személyi feltételek más védőnői feladat 
ellátását nem végző védőnő alkalmazásával biztosított.
A tanulói létszám az iskolai körzetet ellátó védőnő tervezett havi munkaidejében megfelelően 
ellátható.

A tervezett iskolavédőnői körzetben a jogszerű és szakszerű védőnői ellátás feltételei biztosítottak.

Kelt: Vác, 2022. november 9.

Szakfelügyeletet ellátó vezető védőnő neve: Hirlingné Joó Zsuzsanna

Szakfelügyeletet ellátó vezető védőnő aláírása:
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Tárgy: védőnői szakfelügyelet szakmai 
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Garai Győző 
Igazgató részére

Településellátó Szervezet

Göd

Duna u. 5.

2132
Tisztelt Igazgató Úr!

További szíves felhasználásra, csatoltan megküldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály (továbbiakban Népegészségügyi Osztály) járási vezető védőnője által a 

részmunkaidőben működő 3. sz. iskola-védőnői körzet ellátási területének módosításához elkészített 

szakmai véleményét.

A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési 
engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is. 

Tájékoztatom, hogy a védőnői körzetek kialakítására, módosítására vonatkozó kérelmeket, a vezető 

védőnő mellékletben csatolt szakmai véleményével együtt jóváhagyásra Hivatali Kapun keresztül (NNK 

KRID azonosítója 355530977) a Nemzeti Népegészségügyi Központba kell megküldeni.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzet* Népegészségügyi Központba megküldött kérelemhez 

csatolni kell az az önkormányzati rendelet tervezetét is mely iskolavédőnői körzetek esetén 

körzetenként tartalmazza az ellátandó iskolákat.
Az országos tisztifőorvosi vélemény birtokában kel! a képviselő-testületnek döntést hozni és rendeletet 

alkotni a védőnői körzet(ek) megállapításáról, kialakításáról, módosításáról, amelyet fel kell tölteni a 

Nemzeti Jogszabálytárba az önkormányzati rendeletek tárában (linkje: https://or.nit.hu/).

Tájékoztatom, hogy a tervezett átalakítás miatt a védőnői ellátásra kiadott működési engedélyt 

módosítani kell.

Népegészségügyi Osztály
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

Telefon: (27) 502-515, KRID: 402211921
E-mail: vac.nepegeszsegugy@pest.gov.hu
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



A működési engedélyezési eljáráshoz - melyet a Népegészségügyi Osztályon kérelmezhet - az 

adatlapok kitöltése mellet csatolni kell a Nemzeti Népegészségügyi Központ véleményét valamint a 

települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletét, melyben meghatározta az egészségügyi 

alapellátások - védőnői körzetek - ellátási területét.

Vác, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:
Dr. Maruszki Gábor járási hivatalvezető

nevében és megbízásából:

Dr. Néráth Andrea
mb. járási tisztifőorvos 

mb. osztályvezető

Kapják:
1. Címzett (Hivatali Kapu)
2. Irattár

Népegészségügyi Osztály
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

Telefon: (27) 502-515, KRID: 402211921
E-mail: vac. nepegeszsegugy@pest.gov.hu 
Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest
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