
MEGÁLLAPODÁS  

 

Védőnői feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről Kutas Község Önkormányzata (székhely: 7541 Kutas, Petőfi S. utca 

70., adószám: 15398556-2-14) képviseletében Ütő Szabolcs polgármester, mint megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott), másrészről Beleg Község Önkormányzata (székhely: 7543 Beleg, 

Kossuth L. utca 97., adószám: 15397270-1-14), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) között 

– együttesen Felek, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények: Kutas Község Önkormányzata, Beleg Község Önkormányzata, Kisbajom 

Község Önkormányzata és Szabás Község Önkormányzata 2007-ben, 2008. január 1.-i 

hatállyal megállapodást kötöttek a körzeti védőnői feladatok határozatlan időtartamra történő 

társulás keretében való ellátására. Kutas Védőnői Szolgálat a többször módosított 141-7/2008. 

számú jogerős működési engedéllyel 2008. január 1. napjától jelenleg is működik a fent 

felsorolt települések részvételével. Mivel a védőnői feladatok ellátása nem társulás keretében 

kerül sor, ezért új megállapodás megkötése szükséges. 

1. A területi védőnői feladatok ellátására Védőnői Szolgálatot tartanak fenn a megállapodást 

kötő felek. A Megbízott gondoskodik a Kutas, Petőfi utca 75. szám alatti székhelyen működő 

területi védőnői szolgálat (Kutas I. számú Védőnői Szolgálat: 140097504, Kutas II. számú 

Védőnői Szolgálat: 140097505) keretében a védőnői feladatok ellátásáról. 

2. Megbízó és Megbízott megállapodnak abban, hogy Megbízott Beleg településen a védőnői 

feladatok ellátását a Kutas I. számú Védőnői Szolgálatán keresztül biztosítja. Megbízott 

vállalja, hogy a védőnői körzethez tartozó településen, valamint a településen lévő oktatási-

nevelési intézményben biztosítja a területi védőnői ellátást.  

3. Megbízott önkormányzat a Megbízó önkormányzatnak, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, 

valamint a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben 

meghatározott védőnői ellátás feladatait jelen megállapodásban szabályozott feltételekkel 

átvállalja. 

4. Felek megállapítják, hogy megbízott a védőnői szolgáltatás finanszírozására az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. §-a alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel (NEAK) szerződést kötött. 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a finanszírozás összegéből elsősorban a védőnő személyi 

juttatásait, és annak közterheit, a munkaruha- és az utazási költségeket, valamint a közüzemi 

díjakat fedezik. Amennyiben a finanszírozott összeg nem elegendő az előbbi költségekre, úgy 

a különbözetet a Felek az ellátottak létszámarányának megfelelően viselik. Amennyiben többlet 

jelentkezik, úgy azt szintén ellátotti létszámarányosan, a tanácsadó helyiség (Beleg) 

alapfelszerelésének beszerzésére, illetve azok pótlására, javítására, karbantartási munkák 

elvégzésére használják fel. 

6. Amennyiben a működés során olyan többletkiadás jelentkezik, amely előre nem tervezhető, 

és a NEAK finanszírozás nem nyújt rá fedezetet, azt a Megbízó önkormányzat és Megbízott 

önkormányzat az ellátottak létszámarányában viselik. 



7. A tanácsadó helyiségek berendezési és felszerelési tárgyait Megbízó és Megbízott 

önkormányzatok külön-külön biztosítják, azok Megbízó és Megbízott tulajdonát képezik. 

8. A védőnővel kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak alapján történik, mely jogokat Kutas Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat pedig Kutas Község 

Polgármestere gyakorolja.  

9. A területi védőnői ellátás költségeinek felhasználását évente egy alkalommal a 

polgármesterek értékelik, melyről a képviselő-testületeiknek beszámolnak.  

10. A védőnő helyettesítéséről a területi védőnői szolgálat teljes területén Kutas Község 

Önkormányzata gondoskodik. 

11. A területi védőnői szolgálat működésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív 

feladatokat a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

12. Jelen megállapodás a naptári év utolsó napjával – december 31.-i hatállyal – mondható fel, 

melyről szóló minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozatot három hónappal 

korábban – szeptember 30. napjáig kell meghozni, és a másik féllel közölni. 

13. Felek jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton egyeztetéssel kívánják 

rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában a Nagyatádi Járásbíróság kizárólagos 

illetékességében állapodnak meg. 

Jelen megállapodás elfogadásával hatályát veszti Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által a 109/2007. (XII. 17.) számú, valamint a Kutas Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által a 88/2007. (IX. 27.) számú határozatával elfogadott, a védőnői 

feladatok ellátására vonatkozó megállapodás. 

A megállapodást  

Kutas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2019. (….) sz. K-t határozatával, 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …./2019. (….) önkormányzati 

határozatával jóváhagyta. 

 

 

……………………………………..    …………………………………… 

      Ütő Szabolcs         Tamás Csaba  

Kutas Község Önkormányzatának    Beleg Község Önkormányzatának 

              Polgármestere          Polgármestere 


