
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 19/2014. (lILOS) számú határozatával jóváhagyta a 2014. március 1.
napjától határozatlan időre Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok
ellátásra kötött szerződést a Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti Társasággal. ABetéti
Társaság képviselője Nagyné Schwarcz Gabriella kérte a képviselő-testület által jóváhagyott
szerződés módosítását az alábbi helyeken:

1. A101 pont utolsó mondatát kérte elhagyni.
2. A 121 pontot kérte kihagyni tekintettel arra, hogy a Valkó Nagyközségi önkormányzat

köt az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a területi védőnői működési költségek
fedezésére finanszírozási szerződést,.

3. Ugyanezen okból a 19.I a) pontnál is a polgármesteri hivatal finanszírozási szerződését

kell belevenni, értelemszerűen a védőnő helyett.

Fentiekre tekintettel javaslom a módosított tartalommal való elfogadását a település védőnői

körzet ellátására kötött szerződésnek.

Valkó, 2014. április 23.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület a Dányi Védőnő Egészségügyi Betétí Társasággal (képviselő: Nagyné
Schwarcz Gabriella 2118 Dány, Malom u. 3S.) 2014. március 1. napjától határozatlan időre

Valkó település védőnői körzetébe területi védőnői feladatok ellátására kötött szerződést

módosítja a melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert amellékelt
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



Vállalkozási szerződés
védőnői feladatok ellátására

mely létrejött egyrészről Valkó Nagyközség Önkormányzata (2114 Valkó, Rákóczi u. 3.)
képviseletében Sziráki Szilárd polgármester (továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről

Dányi Védőnő Egészségügyi Betéti Társaság képviseletében Nagyné Schwarcz Gabriella
(született: Győr, 1951.12.12. an: Juhász Erzsébet, lakcím: 2118 Dány, Malom u. 35.
(cégjegyzék szám: 13-06-067703, adószám: 24774622-1-13, (a továbbiakban: Védőnő) között
körzeti védőnői feladatok ellátására az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

1./ Szerződő Felek Valkó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1912014.
(III.5.) számú határozata alapján, a területi ellátási kötelezettséggel járó védőnői feladatok 
egészségügyi vállalkozás keretében történő - ellátására 2014. március 1. napjától határozatlan
időre szerződést kötnek.

2.1 Védőnő a védőnői feladatok egészségügyi vállalkozás keretében történő ellátását vállalja,
és nyilatkozik, hogy a szerződés hatályba lépésének napjáig a feladat ellátásához szükséges
működési engedéllyel, valamint felelősségbiztosításiszerződéssel rendelkezik.

3.1 Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy az Önkormányzat jelen szerződésben

részletezett tevékenységek ellátásáért havi bruttó 185.000,- Ft-ot, azaz Egyszáznyolcvan
ötezer forintot fizet a tárgyhónapot követő 10. napig a Védőnő Turai Takarékszövetkezet
65900217-13105514 számlaszámra. Egyéb költségek megtérítésére a Védőnő nem tarthat
igényt.

3.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Védőnő az Önkormányzat kötelező feladatát képező
egészségügyi alapellátás körébe tartozó védőnői ellátását Valkó településen biztosítja.

4.1 Védőnő - folyamatosan nyújtott tevékenység keretében - az ellátási területén lakcímmel
rendelkező személyeket, valamint a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is
köteles ellátni, aki az ellátás iránti igényét bejelenti.

5.1 A védőnő a feladatát a védőnői feladat ellátására vonatkozó mindenkor hatályban lévő

jogszabályok, szakmai protokoll, szakmai irányelvek, etikai normák, módszertani útmutatók
és elvi állásfoglalások maradéktalan betartásával, szakszerűen, magas színvonalon köteles
végezni.

6.1 Védőnő a tevékenysége ellátása során köteles - kiegyensúlyozott, jó - kapcsolatot tartani
és együttműködni az egészségügyi alapellátás, a gyermekjóléti, a gyámhatóság, a szociális és
családsegítést végző intézmények, egyéb gyermekvédelmi és szociális szervek illetékes
szakembereivel, a település lakosságát ellátó háziorvosokkal. Védőnő a feladata ellátása során
köteles az ellátottakkal szemben humánus, empatikus magatartást tanúsítani. Védőnő köteles
az önkormányzattal együttműködni, jó kapcsolatot tartani, a munkáját olyan színvonalon
végezni, hogy a feladat ellátásához szükséges bizalom az önkormányzat részéről ne rendüljön
meg.

7.1 A védőnői tevékenység során titoktartási kötelezettség terheli, felel annak szigorú
betartásáért. Védőnő köteles a jogszabály által előírt nyilvántartásokat vezetni, jelentési



kötelezettségének eleget tenni, a tevékenysége során tudomására jutott és nyilvántartott
adatokat a hatályos jogszabályi előírások szerint kezelni.

8.1 A Védőnő a védőnői feladatokat személyesen láthatja el, akadályoztatása esetén,
helyettesítéséről (beleértve annak pénzügyi feltételeit is) - maga gondoskodik.

A Védőnő helyettese:
Név: Maszlagné Kiss Mariann (született: Debrecen, 1966.12.10. anyja neve: Balogh Eszter,
lakcím: 2115Vácszentlászló, Zsámboki u. 33.) Vácszentlászló védőnője

Cégjegyzék szám/vállalkozói igazolvány szám:

A helyettesítést lehetőleg úgy kell lebonyolítani, hogy az ellátást igénybe vevőknek minél
kevesebb kellemetlenséget okozzon.
Védőnő a 48 órát meghaladó helyettesítési megbízásról - a helyettes megnevezésével az 
Önkormányzatot 30 nappal előtte írásban, ha ez nem lehetséges, legkésőbb a helyettesítés
megkezdésekor azonnal) értesíti, megjelö9lve a helyettesítés okát, kezdő időpontját, valamint
a helyettesítés befejező időpontját.

30 napot meghaladó távollét esetén Védönö köteles az Önkormányzattal előzetesen

egyeztetni, illetve az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak és a Járási Népegészségügyi
Intézetnek bejelenteni.

9.1 Szerződő Felek a tanácsadás és az önálló védőnői tanácsadás időpontját, valamint a
rendelkezésre állási időt az alábbiak szerint határozzák meg:

a) Tanácsadás időpontja: kedden 8 órától 12 óráig
szerdán 8 órától 12 óráig

b) területi munka: kedden 12 órától 18 óráig
szerdán 12 órától 18 óráig

c) heti 20 órában igény szerint csütörtök és pénteken az iskola-egészségügyhöz kapcsolódó
védőnői feladatok ellátása.

d) A tanácsadási időt Önkormányzat a helyben szokásos eszközökkel állandó jelleggel
közzéteszi, a Védőnő a tanácsadási időt tartalmazó közleményt a tanácsadó helyiség
váróhelyiségében j ól látható helyen kifüggeszteni.

e) Jelen szerződésben rögzített tanácsadási időt módosítani csak előzetes, írásos bejelentés
után, az Önkormányzat jóváhagyásával lehet.

10/ Védőnő a tanácsadást a Valkó Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, Valkó
Szabadság út 70. szám alatti orvosi rendelő tanácsadást szolgáló helyiségében látja el. A
tanácsadó - a mindenkori szakmai előírásoknak megfelelő - berendezésének, felszerelésének
biztosítását az Önkormányzat látja el, azok folyamatos működőképes rendelkezésre állásáról,
javításáról, felújításáról és pótlásáról gondoskodik.

11.1 Az épület használatával, karbantartásával kapcsolatos kötelezettségek az Önkormányzatot
terhelik.



12.1 Védőnő vállalja, hogy a tevékenységéről az Önkormányzat által meghatározott
szempontok szerint évente beszámol a képviselő-testületnek.

13.1 A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal vezető védőnője (szakmai felügyelet) látja el.
A jelen szerződésbenfoglaltak megtartását Önkormányzat részéről a polgármester, a jegyző

jogosult ellenőrizni a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon.

14.1 Önkormányzat részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: Sziráki Szilárd polgármester.

15.1 Jelen szerződést Szerződő Felek a jogszabályok keretei között, közös megegyezéssel
módosíthatják.

16.1 A jelen szerződést Felek bármelyike írásban felmondhatja 3 (három) hónap felmondási
idővel.

17.) Önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha Védőnő jelen
szerződésben előírt kötelezettségét megszegi.

18.1 Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés azonnali hatállyal rnegszűnik, ha
a) az OEP ÉATH bármilyen oknál fogva nem köt finanszírozási szerződést a Polgármesteri
Hivatallal, vagy az jogérvényesen megszűnik,

b) a Védőnőtől a rnűködési engedélyt visszavonják,
c) aVédőnőrejogerősenfoglalkozástól való eltiltás büntetést szabnak ki,
d) a Védőnő vállalkozói engedélyétjogerősenvisszavonják,
e) a feladatot ellátó Védőnőt jogerősen kizárják a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamarából.

19./ Szerződő Felek a jelen jogügyletből eredő vitás kérdéseik rendezésére a tevékenység
gyakorlásának helye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

20./ Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindkor hatályos vonatkozó
jogszabályok - a szerződés aláírásakor hatályos: a területi védőnői ellátásról szóló 4912004.
(V.21.) ESzCsM rendelet, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM
rendelet, a terhesgondozásról szóló 3311992. (XII.23.) NM rendelet, a védőnői nyilvántartásba
vételről szóló NMFI protokoll, a védőnői szűrővizsgálatokról a várandós anya ellátásában
tárgyú NEMFI szakmai protokoll, a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról
szóló NEMFI irányelv, - a finanszírozására vonatkozói egészségügyi és egészségbiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadóak.

21./ A Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült.
Jelen SzerződéstFelek elolvasás után, mint a szerződéskötési akaratukkal mindenben egyezőt

írták alá.

Valkó, 2014. március 7.

Sziráki Szilárd
Önkormányzat képviseletében

Nagyné Schwarcz Gabriella
Védőnő



Iktatószám.
Valkó Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!
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Alulírott, Balta és Balta Kft (2114 Valkó, Ady Endre u. 19.) azzal a kéréssel fordulunk a
Tisztelt Képviselő-testülethez,hogy a Dányi útból a határba kivezető utat (Béke utcával
szemben) a Lovas tanya után sorompóvallezárhassuk. A Kft. saját és az érintett többi
földtulajdonosok költségén az utat helyreállította. Attól tartunk, hogy az arra közlekedő nagy
súlyú tehergépjárművektönkre teszik a nagy költséggel felújított utat.

Természetesen a rendőrség, tűzoltóság és a mentők számára a sorompó nyitásának állandó
jelleggel biztosítjuk.

Valkó, 2014. március 26.

uG
Balta László

Balta és Balta Kft. képviseletében



Tisztelt Képviselő-testület!

Balta László, a Balta és Balta Kft (2114 Valkó, Ady Endre u. 19.) képviseletében azzal a

kéréssel fordult a tisztelt Képviselő-testülethez,hogya Dányi útból a határba kivezető utat a

Lovas tanya utat sorompóval lezárhassák. A Kft. saját és az érintett többi földtulajdonosok

költségén az utat helyreállíttatta és attól tart, hogy rövid időn belül tönkre teszik a nehéz

gépjárművek a felújított utat.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 9/0. § (1) bekezdése szerint ,a járművekkel

a közutakon. valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől

el nem zárt magánutakon. tereken, parkokban és egyéb közterületeken történő várakozás a

közutak. valamint az állami és helyi önkormányzatok tulajdonában álló közforgalom elől el

nem zárt magánutak. terek, parkok és egyéb közterületek közlekedési célú használatának

minősüL" A 14. § (1) bekezdése mondja meg, milyen esetben lehet a közutat lezárni, vagy a

forgaimat korlátozni:

- a közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére)

- a közút kezelője a közúton folyó rnunka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom
biztonsága vagy időjárási körülmények miatt,
- a rendőrség, tűzoltóság és a Magyar Honvédség a rájuk vonatkozó jogszabályok által
meghatározott esetekben,
- a közlekedési hatóság a törvényben meghatározott feladatai ellátásához szükséges
mértékben jogosultak.

A törvény azt is kimondja, hogy aki az országos és helyi közutat. vagy a közforgalom elől el
nem zárt magánutat engedély nélkül lezárja, azt a közlekedési hatóság az eredeti állapot
helyreállítására kötelezi.

A jelenlegi szabályozás véleményem szerint nem teszi lehetővé, hogy helyi út állandó
jellegű lezárásához a közútkezelő, azaz az önkormányzat hozzájáruljon. A közlekedési
hatóság engedélye minden ideiglenes útlezáráshoz szükséges. ~.~A01.··:0-.
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1. Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött, nem engedélyezi a Balta és Balta Kft (2114 Valkó, Ady
Endre u. 19.) részére a Dányi útnak a határba történő kivezető út lezárását tekintettel arra,
hogy a jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetővé. Kéri a polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről tájékoztassa.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester

2. Határozati javaslat
A képviselő-testület úgy döntött, hogya Balta és Balta Kft (2114 Valkó, Ady Endre u. 19.)
képviseletében eljáró Balta László kéreImét megvizsgálva nem kifogásolja a Dányi útnak a
határba történő kivezető út lezárását, azonban felhívja kérelmezőt, hogy a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi L törvényben foglaltak figyelembevételével a szükséges
közlekedési hatósági engedélyeket, valamint az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulását
szerezze be és azokat az önkormányzatnak mutassa be, Az engedélyek birtokában kerülhet
sor a Dányi út határba történő kivezető útjának lezárására. Kéri a polgármestert, hogy az
érintettet a döntésről tájékoztassa.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány ismételten kéri a helyi önkormányzat támogatását.
Tavaly évben a tisztelt Képviselő-testület 50 ezer forint összegű támogatást nyújtott az
alapítványnak légzésfigyelő monitor megvásárlásához.

Az Alapítvány vezetősége ismételten kérte az önkormányzat segítségét eszközparkjuk
fejlesztéséhez. Javaslom, hogy a képviselő-testület ez évben is 50 ezer forint összegű

támogatást biztosítson az Országos Mentőszolgálat Alapítványnak.

Valkó, 2014. április 30.

Határozati javaslat

A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Országos Menőszolgálat Alapítványnak 50 ezer
forint összegű - azaz Ötvenezer forint - támogatást nyújt eszközparkjuk fejlesztésére. Felkéri
a polgármestert, hogyatartalékkeret terhére az összeg átutalásáról gondoskodj on.

Határidő: 15 napon belül
Felelős: polgármester



Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár a Valkó Nagyközség Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartás

.Váttozásbejelentés - 2ü14.ü1.ül-től érvényes kormányzati funkciók meghatározása" tárgyú

kéreimével kapcsolatosan hiánypótlási felhívást adott ki. Kérte törölni az Alapító okiratból a

következőket:

o180 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
9000 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
1050 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai
1020 102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
1011 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
1012 101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
1040 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
1070 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
1070 107010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Ezeket az Alapító Okiratból töröltük.

Valkó, 2014. május 19.

Határozati javaslat
A képviselő-testület az Önkormányzat Alapító okiratát a melléklet szerinti tartalommal
elfogadta.


	Vállalkozási szerződés védőnői feladatok ellátására
	Balta LászlóBalta és Balta Kft. képviseletében
	1. Határozati javaslat
	2. Határozati javaslat
	Országos Mentőszolgálat Alapítvány
	MÁK kérte törölni az Alapító okiratból a következőket:



