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Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyről szóló törvény szerint a települési önkormányzat feladata az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a
védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körzeteit a
19/2002. (VI. 25.) számú rendeletével állapította meg.
Az egészségbiztosító az egészségügyi szolgáltatások nyújtására finanszírozási
szerződést köt az adott szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedéllyel
rendelkező egészségügyi szolgáltatóval. Az egészségügyi szolgáltatások az
egészségbiztosítóval az adott szolgáltatásra finanszírozási szerződéssel rendelkező
egészségügyi szolgáltatónál vehetők igénybe. Az egészségügyi szolgáltatóval kötött
finanszírozási szerződésben meg kell határozni a szolgáltatás nyújtásához
rendelkezésre álló, a finanszírozás szempontjából meghatározó feltételeket, továbbá a
finanszírozási szerződés részét képezi az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító
működési engedély.
A védőnői ellátás finanszírozását egyrészt az iskola-egészségügyi feladatokra
gyermekenként járó fix összeg, továbbá a körzeti feladatokra életkortól függő fejkvóta
a gyermek és a várandós anyák száma alapján, és a település típusa alapján járó
kiegészítő összeg teszi ki. A védőnői szolgálat megfelelő finanszírozására érdekében, a
jogszabályban előírt díjfizetés alapjául szolgáló pontszámok teljesítéséhez szükséges a
Rendelet szerinti VI. számú védőnői körzethez tartozó, az Illyés Gyula Gimnázium 56. osztályának áthelyezése az I. számú iskolavédőnői ellátást biztosító szolgálathoz. A
finanszírozási szerződésben is megjelenő ellátotti kör megváltoztatásához a Rendelet
és a védőnői szolgálat működési engedélyének módosítása szükséges.
Fentieken túl indokolt az Illyés Gyula Gimnázium névváltozását a Rendeletben
megfelelően módosítani.

A fent leírtak alapján kérem, hogy a védőnői körzetekre vonatkozó módosítást a
rendelettervezet szerint szíveskedjenek elfogadni.

Szabó Loránd
polgármester

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2011.(.........) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §- ában kapott felhatalmazás alapján az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 19/2002. (VI. 25.) rendeletének (a továbbiakban Rendelet) 5. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(2) Az I. védőnői körzet ellátási területe:
„1. Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény
és
Kollégium
Egységes
Iskolai
Intézményegységének Középiskolája
2. Illyés Gyula Gimnázium 5. és 6. évfolyama”
2. §
A Rendelet) 5/E. § (2) bekezdésének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. Illyés Gyula Gimnázium 7. és 8. évfolyama”
3. §
A Rendelet 5/I. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A X. védőnői körzet ellátási területe:
1. Illyés Gyula Gimnázium 9-12. évfolyama
2. Hunyadi téri páratlan oldal
3. Zalka Máté utca
4. Dombó Pál utca 9-175. Madách utca
6. Perczel utca
7. Tinódi utca
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.
Szabó Loránd
polgármester

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

