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Tisztelt Közgyűlés!

Az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetője 2020. október 7-én kelt levelében kérelmet
nyújtott be Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatához. A kérelem lényege szerint az
iskolavédőnői tanulói létszám évről-évre nagymértékben csökken, illetve 2020.
szeptemberétől két oktatási intézmény megszűnt.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdés a következőképp
rendelkezik:
Az ellátandók számát és a (2) bekezdésben foglaltak alapján számolt pontszámokat figyelembe
véve a területi védőnői szolgáltató legfeljebb 750 pontot, a teljes munkaidőben iskola- és
ifjúság-egészségügyi védőnőt foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató
legfeljebb 1000 pontot érhet el szolgálatonként.
(6) Ellátási érdekből a területi védőnői szolgáltató esetén a felső határtól a külön
jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj
illeti meg.
(7) 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.
A fentiek alapján az iskola-védőnőknek Szekszárdon 720 főt kell ellátniuk, azonban a Comenius
Általános Iskola és a Baptista Szeretetszolgálat Esély Szakképző Iskola megszűnése miatt két
védőnő esetében szükségessé vált a heti óraszám csökkentése. Az iskolavédőnők heti
munkaidejének 40 órára történő visszaállítása érdekében az egyik szolgálatot – melynek
védőnője nyugdíjba vonult – az Egészségügyi Gondnokság megszüntetni kívánja 2021
januárjától. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott finanszírozás ennek ellenére
nem csökken, a felszabaduló bérkeret 440.600 Ft/hó.
Az üres álláshelyre az Egészségügyi Gondnokság 2021. januárjától egy új közalkalmazott
munkavállalót kíván felvenni ügyintézői státuszba. A státusz létesítésére indokul szolgál, hogy
jelenleg minden adminisztrációs és ügyintézői feladatot az intézményvezető lát el egy
személyben.

Kérem a tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2020. október 19.

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
…/2020. (X.29.) határozata
az Egészségügyi Gondnokságon ügyintézői álláshely létesítéséről
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
1. a létszámbővítést nem eredményező ügyintézői álláshely létesítést jóváhagyja;
Határidő:
Felelős:

2020. október 29.
Ács Rezső polgármester

2. felkéri az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetőjét, hogy az intézmény belső
szabályzataiban vezesse át a változást.
Határidő:
Felelős:

2020. december 31.
Lovrity Attiláné intézményvezető

