
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
4244 Újfehértó, Szent István út 10. 
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Száma: 7-104/2012.  
 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 

Készült: Újfehértó Város Képviselő-testületének 2012. december 10-én de. 8 órai kezdettel a 
Polgármesteri Hivatal - Tanácskozóterem (4244 Újfehértó, Szent István út 10. fsz.. 8. sz.) 
helyiségében megtartott rendkívüli zárt ülést követő rendkívüli nyilvános üléséről.  
 
Jelen vannak: Nagy Sándor polgármester, Budainé Veres Ágnes, Elek László, Leveleki 
József, Puskás László, Suhaj István, Szilágyi Péter, Szűcs Lászlóné, Tamás Lászlóné 
képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, Dr. Szűcs Andrea aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: Jelenléti ív szerint 
 
Polgármesteri Hivatal részéről jelen van: Pincés Mihályné jegyzőkönyvvezető 
 
Nagy Sándor polgármester köszönti a megjelenteket. 
 
Nagy Sándor 
Megállapítom, hogy a megválasztott 12 fő képviselőből 8 fő jelen van, így a képviselő-testület 
h a t á r o z a t k é p e s.   
 
A meghívóban szereplő napirendet javasolom megtárgyalásra. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  Ha nincs ki az, aki a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat elfogadja?  
 
A képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi napirendet állapította 
meg: 
 

Napirendi javaslat 
 
1./Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  
     Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító  
     okiratáról 

           (Írásbeli előterjesztés alapján) 
           Száma: 4-247/2012.   
           Előadó: Nagy Sándor polgármester 
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2./ Előterjesztés a Központi Orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges megállapodás  
     jóváhagyásáról 

           (Írásbeli előterjesztés alapján) 
           Száma: 4-250/2012.   
           Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
3./ Előterjesztés az iskola-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges háromoldalú      
     megállapodásokról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 

           Száma: 4-251/2012.   
           Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 

4./ Előterjesztés gépjármű tulajdonba adásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 

           Száma: 4-252/2012.   
           Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
 

1. napirendi pont megtárgyalása 
1./Előterjesztés a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói  
     Szociális Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító  
     okiratáról 

           (Írásbeli előterjesztés alapján) 
           Száma: 4-247/2012.   
           Előadó: Nagy Sándor polgármester 

 
Nagy Sándor 
A korábbi testületi ülésen kezdeményeztük, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat feladatellátási helyként a SzOSzOK-hoz kerüljön. Megtörtént a Többcélú 
Társulásnak az ülése, a Társulás ezt a kezdeményezést elfogadta, jóváhagyta. 
Gyakorlatilag most hozzáigazítjuk az alapító okiratát az intézménynek. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs a napirendi pont vitáját 
lezárom. Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 8 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
194/2012.(XII. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t  

 
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Újfehértói Szociális  

Szolgáltató Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
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a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
fenntartásában működő  Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ - 2013. 01. 01. napjával - módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint megismerte és annak 
tartalmával egyetért. 
 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

             
     Melléklet a 194/2012. (XII. 10.) számú határozathoz 

 
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás  

Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ 
 

Alapító Okirata 
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
1./ Az intézmény neve: Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Újfehértói Szociális Szolgáltató Központ 
Az intézmény rövidített neve: Újfehértó SZOSZOK 
 
2./ Az intézmény székhelye, telephelyei: 

 
2.1/ Az intézmény székhelye: 4244. Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. (ellátott szociális 
feladat: étkeztetés, időskorúak gondozóháza- férőhely száma: 17 fő, tanyagondnoki 
szolgáltatás) 
 
2.2./ Az intézmény telephelyei:  

2.2./ Az intézmény telephelyei:  
a./ 4244. Újfehértó, Mártírok u. 6. (ellátott szociális feladat: szenvedélybetegek 

nappali ellátása-férőhely száma: 50 fő, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 
kihelyezhető készülékek száma: 47, házi segítségnyújtás: ellátható személyek száma: 
171 fő,) 

b./ 4244 Újfehértó, Eötvös u. 26 ( ellátott szociális ellátás: idősek nappali ellátása- 
férőhely száma: 60 fő, pszichiátriai betegek nappali ellátása: férőhely száma 50 fő,) 

c./ 4244 Újfehértó, Petőfi út 37 (ellátott feladatok: családsegítés, gyermekjóléti 
szolgáltatás) 

 
3./ Az intézmény alapító, irányító, felügyeleti szerve: Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás, irányító szerve a Társulási Tanács 
4320 Nagykálló, Somogyi Béla u. 5-7. 

 
4./ Alapítás időpontja: 2007. július 01. jogutódlással 
 
5./ Létrehozásáról rendelkező határozat: A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 56/2007. (V.25.) számú határozata 
 
6./ Jogszabályban meghatározott feladatai: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) alapján a személyes gondoskodás keretébe tartozó, az 
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Sztv. 57. §. (1) bekezdésének a)-h, j) pontjai szerinti szociális alapellátási formák közül a 60 § 
(1) bekezdése szerinti falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, a 62 § (1) bekezdése 
szerinti étkeztetés, a 63 § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtás, 64 § (1) bekezdése 
szerinti családsegítés, 65. §-ának (1) bekezdése szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
65/F §-a szerinti nappali ellátás,  valamint Sztv.82§-a  szerinti időskorúak gondozóházának 
fenntartása. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15§-ának (2) bekezdésében meghatározott személyes gondoskodás körébe tartozó 
egyes gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatás. 
 
 
7./ Az intézmény működési területe: 

- Újfehértó Város közigazgatási területe 
(ellátott szociális feladat: Idősek nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, ellátott 
gyermekvédelmi feladat: gyermekjóléti szolgáltatás) 

- Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társult településeinek 
közigazgatási területe 

(ellátott szociális feladat: az időskorúak gondozóháza, nappali ellátás: szenvedélybetegek 
nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása.) 

 
8./ Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre, típusa: 

Az intézmény jogi személy. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az 
előirányzatok felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szerv.  
 
Az intézmény alaptevékenységét a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsa által megállapított költségvetésből látja el, mely a Társulás 
költségvetésének részét képezi. 

 
9./ Az intézmény jogelődje: 
Név: Újfehértó Város Önkormányzata Szociális Szolgáltató Központ 
Székhelye: 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán u. 39. 
Alapító: Újfehértó Város Önkormányzata 
Alapítás éve: 1998 
 
10./ Az intézmény alaptevékenységei, szakfeladatai: 

Az intézmény – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, az 1997. évi XXXI. törvény  valamint végrehajtási rendeleteiben szabályozott – 
alaptevékenysége: 

a./ Étkeztetés  
b./ Házi segítségnyújtás  
c./ Családsegítés 
d./ Gyermekjóléti szolgáltatás 
e./ Tanyagondnoki szolgáltatás  

   f. /Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
g./ Nappali ellátás (Idősek Klubja,  Szenvedélybetegek nappali ellátása, 
pszichiátriai betegek nappali ellátása) 
h./ Idősek átmeneti elhelyezése.(Időskorúak Gondozóháza) 
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Szakágazat száma: 873000     Idősek fogyatékosok bentlakásos ellátása 
TEÁOR: 8730 
 
Szakfeladat megnevezése:       Szakfeladat száma: 
Időskorúak átmeneti ellátása      873012 
Házi segítségnyújtás       889922 
Szociális étkeztetés       889921 
Családsegítés        889924 
Gyermekjóléti szolgáltatás      889201 
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás    889928 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás     889923 
Idősek nappali ellátása      881011 
Pszichiátriai betegek nappali ellátása    889911 
Szenvedélybetegek nappali ellátása     889912 
Önkormányzatok és társulások elszámolásai    841901 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás      890441 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása    890442 
Egyéb közfoglalkoztatás       890443 

 
 

11./ A feladat ellátását szolgáló vagyon: 
11.1/ Az intézmény üzemeltetésében lévő ingatlanok - a Dél-Nyírségi Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás és Újfehértó Város Önkormányzata között 2007. 
V.25. napján létrejött feladatellátási és finanszírozási megállapodás alapján -: 

a.)  Újfehértó Belterület, 233 helyrajzi szám alatt található 3116 m2 területű , 
Újfehértó, Kodály Z. u. 39. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában 
lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan. 
b.) Újfehértó Belterület, 75. helyrajzi szám alatt található 1068 m2 területű 4244. 
Újfehértó, Mártirok u. 6. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában 
lévő korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része. 
c.) Újfehértó Belterület, 138 helyrajzi szám alatt található 1403 m2 területű 4244. 
Újfehértó, Eötvös u. 26. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában lévő 
korlátozottan forgalomképes ingatlan. 
d) Újfehértó Belterület, 269 helyrajzi szám alatt található 1797 m2 területű 4244 
Újfehértó, Petőfi út 37. szám alatti Újfehértó Város önkormányzata tulajdonában lévő 
korlátozottan forgalomképes ingatlan leltár szerint átadott része. 
 

11.2/ Leltár szerinti ingó vagyon: érték szerinti és mennyiségi nyilvántartások alapján. 
 
12./ Üzemeltetésbe adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 
A jelen alapító okirat 11. pontjában meghatározott ingó- és ingatlan vagyon használatára a 
rendes gazdálkodás szabályainak figyelembe vételével jogosult az intézmény, az 
államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvényben, valamint annak végrehajtási 
rendeleteiben foglaltaknak megfelelően.  
 

13./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:  
 
Az intézményt egyszemélyi felelős vezeti, akit a Társulási Tanács-nyilvános pályázat 
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útján- meghatározott időtartamra bíz meg. A vezető feletti munkáltatói jogkört, vezetői 
megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, 
fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a Társulási 
Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke gyakorolja. 
 

14./ Az intézmény képviseletére jogosult: intézményvezető 
 

15./ Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

Az intézmény munkavállalóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
Törvény, illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény előírásai 
vonatkoznak. 

 
Jelen Alapító Okiratot a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 
Társulási Tanácsa a ……………………….. számú határozatával, ………………………. 
napi hatállyal hagyta jóvá. 
 
Nagykálló, 2012. …………………………… 
 
 
 

     elnök 
 
Elek László megérkezett az ülésterembe, így a képviselő-testület létszáma 9 főre változott.  
 
2. napirendi pont megtárgyalása 
2./ Előterjesztés a Központi Orvosi ügyelet működtetéséhez szükséges megállapodás  
     jóváhagyásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 4-250/2012.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Korábbi testületi ülésen adtunk egy tájékoztatást, hogy a Kormányhivatal Állami 
Népegészségügyi Tisztiorvosi Szervezete ellenőrzést folytatott a központi orvosi ügyeletnél. 
Több hiányosságot állapított meg, egy részét a júliusban megváltozott 
minimumfelszereltségre vonatkozott- ezt a képviselő-testület teljesítette, hiszen közel 
egymillió forintot biztosított ezen eszközöknek a beszerzésére. Ezeknek az eszközöknek a 
beszerzése megtörtént teljes egészében. Átadásra került a kollegiális háziorvosnak. Én azt 
kértem- az orvosokkal történt közös megbeszélés alapján-, hogy tisztázzuk a játékszabályokat, 
hiszen a gyógyszerfelhasználás körül komoly problémákat látok. De nyilván ez majd egy 
következő téma lesz. A lényege az előterjesztésnek az, hogy a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv csak abban az esetben hagyja meg az újfehértói központi ügyeleti 
elnevezését, amely valamennyivel több finanszírozással jár, hogyha a fenntartó megállapodást 
köt az Országos Mentőszolgálattal, hogy igénybe veszi az OM diszpécserszolgálatát, tehát  
rajta keresztül futnak be az ügyeleti hívások és közösen látják el ezt a feladatot. Próbáltuk, 
hogy mi van akkor, ha még telefonokat egyéb dolgokat biztosítunk a rendelőben- nem 
elegendő, mert ha nincs megállapodás, nincs központi ügyelet, - van ügyelet, de sokkal 
alacsonyabb finanszírozás mellett. Arról azért szeretném tájékoztatni képviselő-társaimat, 
hogy a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervnek a vezetője világossá tette, hogy Újfehértó 
esetében nem szívesen támogatják a központi ügyelet fenntartását, hiszen ellentétes azzal a 
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szakmai elvárással, hogy minimum 50-60 ezer ember tartozzon egy ügyeleti ellátási 
körzethez. Ezt csak azért jelzem, hogy jövőre még ettől is több pénzt kell beletolni a 
rendszerbe, hogyha Érpatakkal közösen ezt működtetni akarjuk. Érpataki kollégámat 
„megkínáltam” azzal, hogy maga olyan 105 ezer forint körül lesz a havi költsége ennek a 
diszpécserszolgálat igénybevételének- Érpatak visszajelzett, hogy természetesen 
lakosságarányosan vállalja ennek a többletköltségnek a finanszírozását. Viszont az 
egészségügyi éves  beszámoló – illetve az ügyeletről szóló beszámoló alapján- most kértem a 
kollegiális háziorvost, hogy gyűjtse be az érpataki betegforgalmat és az érpataki 
hívásforgalmat, mert az orvosok tájékoztatása szerint a lakosság arányhoz képest 3-4-szer 
magasabb az érpataki hívások és az érpataki betegforgalom. Ezt végig kell majd gondolni 
hosszabb távon, de erről majd tárgyalunk, ha a beszámoló a soros testületi ülésre bekerül. A 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Leveleki József 
Vagyunk-e mi olyan kapcsolatban ezzel a szakigazgatási hatósággal, hogy esetleg azt 
tudhatjuk ebben az időszakában a helyzetnek, hogy a jövő héten nem fogalmaz meg egy 
feltételt? Ha ez meg van ez a megállapodás, akkor azt mondták, hogy  működőképes a 
rendszer? 
 
Nagy Sándor 
Erre azt tudom mondani, hogy a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv- Szabó Főorvos 
Asszony, aki a Nyíregyházi kirendeltséget vezeti, -az  mondta, hogy Ők végrehajtók, ilyen 
kérdéseket ne tegyek fel neki. Ő arra nem tud garanciát adni, ha változik a minimumfeltétel, 
mondjuk az egészségügy területén, - vagy mondjuk a fizikoterápiánál újból napirendre került, 
hogy kb. egy féléves a működési engedélyünk és jelen pillanatban újból meg kellett kérni, 
mert változott az a rendelet, ami a minimumfelszereltséget és egyebet szabályoz. Nem mi 
szüntettük meg a fizikoterápiát, nem is ilyen néven lesz ilyen kezelés, hanem valami más 
néven.  
 
Leveleki József 
Ez a 105 ezer forintos téma úgy volt, hogy Ők mondták és kész, vagy volt ebben tárgyalási 
pozíciónk? 
 
Nagy Sándor 
Előzetesen 108 ezer forintot írtak le, amikor megkérték a betegforgalmi adatokat- az, hogy ez 
90 ezer legyen, vagy 108 ezer, ebben nincs tárgyalási alapunk. Ezt a betegforgalom és egyéb 
szempontok alapján állapítják meg. Ehhez még a Jósa András Oktatókórházat is be kell vonni, 
mert velük is kell egy megállapodás, mert ha velük nem sikerül megállapodni, akkor sem lesz 
az újfehértói ügyelet központi ügyelet. 
 
Szilágyi Péter 
Akkor ez azt jelenti, hogy egy státusz lesz a rendelőben?  
 
Nagy Sándor 
Nem, mindenki marad, csinálja a dolgát és a jelenlegi ügyeleti telefonszám, át lesz irányítva a 
mentő diszpécserszolgálat központjába. Még azt sem mondom, hogy Újfehértóra, mert 
ezeknél a szervezeteknél egységes irányítást fognak létrehozni. Egy központi számra fog 
befutni és a diszpécserszolgálat fogja kommunikálni az egészet.  
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Szilágyi Péter 
Mivel Szabolcs Megyében legkisebb a várható élettartam gusztustalannak tartom, hogy 
minden irányból az egészségügyet próbálják meg leépíteni- pénzhez jutni ezen keresztül. Én 
azt gondolom, hogy főleg azok az idős emberek, akik életük során befizettek jó sok pénzt, 
most meg nem kapnak érte semmit. Az én részemről felháborító, és ehhez sajnos kell 
statisztálni a képviselő-testületnek, mert nem tud jobbat.  
 
Puskás László 
Péter kritikájára csak annyit, hogy teljesen egyetértek vele, hogy ez minket hátrányos 
helyzetbe hoz, de azért azt figyelembe kell venni, hogy az országban ilyen kiváltságos 
helyzetben települést, mint pld. az újfehértói ügyelet eddigi működése, az azért nem volt. A 
Dunántúlon közel sincs ilyen lehetőség, ilyen kis településnek, hogy önállóan fönn tudjon 
tartani ilyen rendszert, mint a miénk. Az a baj, hogy sajnos a döntéshozók azt a vizsgálati 
részt nézik, hogyha már máshol másképpen működik és sokkal szigorúbban, akkor azokat is 
igyekeznek beszabályozni, amik eddig nem voltak.  
 
Szilágyi Péter 
Én nem gondolom, hogy Újfehértó kiváltságos helyzetben van. Ez lenne a természetes, hogy 
mondjuk Érpatakkal együtt van egy ügyeletünk, hát most ezzel semmi probléma nincs. Azt 
gondolom, hogy nem kiváltságos helyzetben vagyunk, ennek így kellene lenni 
természetesnek. Én felháborítónak tartom, hogy ebbe az irányba megyünk el. Én nem ezért 
fizettem életem folyamán, hogy mire megöregszem ne legyen orvosi ellátás.  
 
Nagy Sándor 
Azt azért hadd hangsúlyozzam, hogy Magyarország viszonylatában 50-70 ezer fő között van 
az ügyeletben ellátott betegeknek a létszáma, nyilván ez azt is jelenti, hogyha mi 15 ezer fővel 
fogunk hosszabbtávon fenntartani, akkor annyival több pénzt kell beletolni az 
önkormányzatnak. Senki nem akarja megszüntetni, csak látszik folyamatosan, hogy olyan 
többletterhek hárulnak majd az önkormányzatra, hogy ezt előbb-utóbb nem biztos, hogy fenn 
tudja tartani, annál is inkább mert lassan a gépkocsi cseréje is aktuális lesz. A következő lépés 
az lesz, hogy nem fogják engedélyezni a platós  gépjárművet, zárt gépjárművet kell 
biztosítani, vagy az orvosokkal egy új megállapodást kell kötni, hogy minden orvos saját 
maga biztosítja a gépjárművét az ügyeletben. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom.  
Ki az, aki a határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

195/2012.(XII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t a 
Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez szükséges megállapodás jóváhagyásáról 

 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ központi orvosi ügyelet közös diszpécserszolgálati feladatainak ellátására együttműködési 
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megállapodást köt az Országos Mentőszolgálattal (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 22., 
statisztikai számjel: 15309989-8690-312-01, adószám: 15309989-8690-312-01 képviseli: Dr. 
Mártai István Főigazgató, a feladat ellátásáért felelős: Dr. Simon Marianna). 
 
2./ a központi orvosi ügyelet közös  diszpécserszolgálati feladatainak ellátásához szükséges forrást 
a 2013. évi és a mindenkori költségvetésében biztosítja. 
 
3./ az együttműködési megállapodást a melléklet szerint jóváhagyja, amelynek aláírására a 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
4./ felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodáshoz kapcsolódó – az 
önkormányzat, az OMSZ és a  Jósa András Oktató Kórház között létrehozandó –háromoldalú 
megállapodás előkészítésére és aláírására. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Melléklet a 195/2012.(XII. 10.) számú határozathoz 

 
EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI KÖZÖS 

DISZPÉCSERSZOLGÁLATI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA 
 
amely létrejött egyrészről az Országos Mentőszolgálat (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 
22., statisztikai számjel: 15309989-8690-312-01, adószám: 15309989-8690-312-01 képviseli: 
Dr. Mártai István Főigazgató, a feladat ellátásáért felelős: Dr. Simon Marianna) a 
továbbiakban: OMSZ  
másrészről ……, mint alapellátási központi ügyeleti feladatellátó (székhelye: …………..., 
adószám:…………., statisztikai szám: ………………., képviselője: ………….. 
Intézményvezető) a továbbiakban: Szolgáltató – (együttesen: Szerződő Felek) között,  
a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának 
csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében a mai napon 
az alábbiak szerint.  
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  
 
Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen megállapodás tárgya az egészségügyi ellátás 
folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V.11.) ESzCsM 
rendeletben foglaltak alapján az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet 
diszpécserszolgálatának ellátása.  
 
2. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
 
2.1 A Szolgáltató vállalja, hogy az általa a 4244. Újfehértó, Bartók Béla u. 20. szám alatti 
telephelyről ellátott központi orvosi ügyeleti feladatok hatékonyabb ellátása érdekében az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 
47/2004.(V.11.) ESzCsM valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 
szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltak alapján 
a központi ügyelet hívásfogadási és irányítási feladatait a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. 
számú mellékletét képező működési rend (SZMSZ) alapján az OMSZ-nak átadja 
(továbbiakban: közös mentésirányítási központ/diszpécser szolgálat).  
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2.2 Az OMSZ vállalja, hogy biztosítja a beérkező hívások fogadását valamint a közös 
mentésirányítási központ/diszpécser szolgálat mentésirányítási feladatai ellátásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket, valamint a mentésirányítási/diszpécseri feladatok hatékony 
ellátását az OMSZ kérdezési protokolljában rögzítettek szerint.  
 
Az OMSZ a közös mentésirányítási/diszpécseri feladatokat …………. Irányítócsoport (…...) 
útján látja el.  
A központi orvosi ügyelet közös mentésirányítási központ/diszpécser szolgálat elérhetőségi 
telefonszáma: ……  
2.3 A Szolgáltató által üzemeltetett központi ügyeleti telephely elérhetősége, ellátási 
struktúrája, valamint ellátási körzete az alábbi:  
 
 Ambulancia címe: …..  
 Ellátandó terület: ….  
 
 Ellátási struktúra: … db ügyeleti gépkocsi, …..fő orvos, …. fő gépkocsivezető, …… fő 
szakápoló  
 
2.4. Szolgáltató a központi orvosi ügyeleti feladatokat a fenti telephelyen  
 hétfőtől péntekig a háziorvosi rendelések befejezése után 19 óra 00 perctől másnap reggel 
7 óra 00  percig,  
 heti pihenőnapokon, illetve munkaszüneti napokon 7 óra 00 perctől az azt követő 
munkanap 7  óra 00 percig látja el.  
 
Jelen szerződés alkalmazásában munkaszüneti napnak A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 102. § (1)  bekezdése alapján: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 
1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. minősül 
,valamint július 1-je az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. 
évi LXXXIV. törvény 15/B §-a alapján.  
 
2.5 A Szolgáltató köteles minden hónap utolsó munkanapjáig írásban tájékoztatni az OMSZ-
ot az ügyeletes orvosok következő havi beosztásáról, illetőleg a Szolgáltató köteles 
biztosítani, hogy az ügyeleti időben folyamatosan megfelelő szakértelemmel bíró orvos álljon 
rendelkezésre, ennek elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül.  
 
2.6 Az OMSZ vállalja, hogy az orvosi ügyeleti feladatot ellátó gépkocsi(k)ba rádiót telepít, 
melyért külön használati díjat, és külön frekvenciadíjat nem számít fel. A telepített rádiók az 
OMSZ tulajdonát képezik. Jelen szerződés megszűnése, illetőleg a Szolgáltató által ellátott 
orvosi ügyeleti telephely megszűnése esetén az érintett rádió(ka)t Szolgáltató köteles 3 
munkanapon belül OMSZ-nak visszaszolgáltatni.  
 
2.6.1 Az OMSZ vállalja, hogy az általa biztosított rádió mellé használati útmutatót és 
forgalmazási tájékoztatót ad át a Szolgáltatónak.  
 
2.6.2 A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az általa használt rádió javítására kizárólag az 
OMSZ jogosult. A javítás díját - a Szolgáltatónak felróható ok kivételével - a Szolgáltató által 
a jelen szerződés 3. pontjában rögzített összeg magában foglalja.  
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2.6.3 A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a rádió meghibásodását azonnal jelentenie kell az 
OMSZ mentésirányítása/diszpécserszolgálata részére. Ennek elmulasztása súlyos 
szerződésszegésnek minősül.  
 
2.7 A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ügyeleti gépkocsit a bejelentések alapján a 
mentésirányító/diszpécser irányítja, a feladatok végrehajtását (kivonulás, rádiózás, stb.) az 
OMSZ mindenkor érvényes mentésirányítás tevékenységének szabályozására vonatkozó 
szabályzata (Minőségügyi Kézikönyv) alapján kell ellátni. Az említett szabályzat kivonata 
jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képezi.  
 
2.7.1 Az OMSZ mentésirányítója/diszpécsere a feladatokat jelen megállapodásban foglalt 
ügyeleti TETRA rádión diktálja ki.  
 
2.7.2 Az OMSZ a jelen megállapodás 2.2 pontjában foglaltak figyelembe vételével vállalja, 
hogy a bejelentéseket a tőle elvárható legrövidebb időn belül fogadja.  
 
2.7.3 Az OMSZ vállalja, hogy a hívásfogadásokkal kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
problémáról Szolgáltató jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt kapcsolattartóját értesíti,  
 
valamint az ezzel kapcsolatos panaszbejelentéseket kivizsgálja és annak eredményéről a 
Szolgáltatót írásban tájékoztatja.  
 
2.7.4 Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés 2.3. pontjában meghatározott 
telephelyeken az adott telephelyre meghatározott ellátási struktúrával a 2.4. pontokban 
meghatározott időben a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban előírt személyi és 
tárgyi feltételek biztosításával Szolgáltatónak a központi orvosi ügyelet (szakma kód: 4601) 
feladatainak ellátására vonatkozóan rendelkezésre kell állnia.  
 
2.8 A Szolgáltató által a helyszínen ellátott betegek dokumentációjáról az ügyeletes orvosok 
kötelesek gondoskodni.  
 
2.9 A Szolgáltatóhoz érkező személyes bejelentés esetén, amennyiben az ügyeleti rendelőn 
kívüli ellátási igényt jelent a feladatot jelenteni kell a közös 
mentésirányításnak/diszpécserszolgálatnak, aki dönt az ellátás megszervezéséről.  
 
2.10 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az orvosi ügyeleti gépkocsiban az TETRA rádión 
kívül az ügyeleti szolgálat belső kommunikációját biztosító mobil telefonnak is kell lennie.  
 
2.11 Az OMSZ mentésirányítója/diszpécsere:  
 
 köteles a telefonhívásokat minden esetben mentési felvételi adatlapon rögzíti, és ha 
mentőgépkocsi riasztása szükséges, úgy az OMSZ Minőségügyi Kézikönyvének mentés-
betegszállításra vonatkozó szabályai alapján jár el,  
 
 amennyiben a bejelentő kikérdezése után a Szolgáltatónak adja át a feladatot, azaz 
ügyeletes orvost riaszt, az adatlap átadás-átvétel rovaton a pontos időmegjelölést jelzi, 
valamint az intézkedések rovatban feljegyzi, hogy az ügyeletes orvos mikor indult a 
helyszínre. Az ügyeletes gépkocsi indulásakor és a feladat végeztekor az TETRA rádión 
jelentést tesz a mentésirányítónak. Ugyancsak az TETRA rádió segítségével kaphat újabb 
riasztást, illetve kérhet mentőegységet az ügyeletes orvos.  
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 a bejelentőt, annak kikérdezése után tájékoztatja arról, hogy a feladatot a Szolgáltató vagy 
az OMSZ fogja ellátni.  
 
2.12 A Szolgáltató ügyeleti egységei rendkívüli esetben, tömeges baleseteknél és 
katasztrófahelyzetben, a jogszabályban foglaltak szerint a Mentésirányító utasításai szerint 
járnak el.  
 
2.13 Szolgáltató tudomásul veszi, hogy ügyeleti egységei jelen szerződés 2.3. pontjában 
meghatározott illetékességi területét a 2.4. pontban meghatározott rendelkezésre állási időn 
belül nem hagyhatja el.  
 
2.14 Az OMSZ tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ellátó ügyeleti egységei, területi ellátási 
kötelezettségei alapján telephelyenként kizárólag a hozzárendelt területeken működhetnek.  
 
2.15 A Szerződő Felek vállalják, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatok összehangolt 
végrehajtása érdekében saját dolgozóikat felvilágosítják, felkészítik. A feladatok 
végrehajtásáról a Szolgáltató vezetője és az OMSZ Feladat ellátásáért felelőse közösen 
gondoskodik.  
 
2.16 Szerződő Felek kijelentik, hogy az együttműködésüket, valamint a központi ügyeleti 
ellátást, ennek szervezését érintő panaszok, a munkavégzés során felmerülő esetleges 
hiányosságok kivizsgálása tekintetében kölcsönösen együttműködnek, egymást, a 
feladatellátást érintő, negatív kijelentéseket a sajtó vagy egyéb médianyilvánosság előtt nem 
tesznek.  
 
2.17 A Szerződő Felek kijelentik, hogy az OMSZ felelőssége nem terjed ki az orvosi ügyelet 
által, a helyszínen végzett orvos szakmai munka, illetve az ügyeleti rendelőben végzett 
szakmai tevékenység ellátására.  
 
2.18 A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a működéséhez 
szükséges ÁNTSZ engedélyekkel, OEP finanszírozási szerződésekkel, egészségügyi 
felelősségbiztosítással, és az ügyelet ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel 
rendelkezik. Szolgáltató ÁNTSZ engedélye jelen szerződés elválaszthatatlan 3. sz. mellékletét 
képezi.  
 
2.19 A Szolgáltató vállalja, hogy a 2.18. pontban rögzített bármely feltétel megváltozását 
vagy a Szolgáltató működését érintő körülményeket az OMSZ-nak haladéktalanul, de 
legkésőbb az ok bekövetkezését követő 3 napon belül bejelenti. Ennek elmaradásából eredő 
károkért a Szolgáltató felelősséggel tartozik.  
 
3. DÍJAZÁS  
3.1. Szerződő Felek az OMSZ részére közös mentésirányítási/diszpécserszolgálati feladatok 
ellátásáért fizetendő szolgáltatási díjat , közös megegyezéssel 105 000.- forint/hó., azaz havi 
egyszázötezer forint összegben állapítják meg.  
 
3.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a havi szolgáltatási díjat az OMSZ által kiállított számla 
ellenében legkésőbb tárgyhó 15. napjáig az OMSZ Magyar Államkincstárnál vezetett 
10032000-01491687 számú számlájára átutalja.  
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3.3. Szolgáltató vállalja, hogy a tárgyhavi OEP finanszírozásáról elszámolást készít és azt a 
tárgyhót követő hó 15. napjáig az OMSZ részére megküldi.  
 
3.4. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy az OEP finanszírozási összegének 
megváltozása esetén jelen szerződésben foglalt szolgáltatási díjat felülvizsgálják, és a 
szerződést módosítják. A szerződésmódosítás határideje legkésőbb Szolgáltató módosított 
finanszírozási szerződésének hatályba lépésétől számított 15. nap.  
 
4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZ ŰNÉSE  
 
4.1 Jelen szerződés 2013. február 01. napjától határozatlan időre  jön létre.  
 
4.2. Súlyos szerződésszegés esetén bármely Szerződő Fél jogosult azonnali hatállyal 
felmondani a szerződést. Felek jelen szerződésben nevesítik a legfontosabb rendkívüli 
felmondási okokat az alábbiak szerint:  
 Szerződésszerű teljesítés esetén a díjat határidőre a Szolgáltató – ismételt írásbeli 
felszólítás ellenére - nem fizeti meg.  
 Mentésirányító/diszpécser utasításának megtagadása, amennyiben az a betegellátást 
biztonságát veszélyezteti.  
 Szerződő Felek valamelyike az ügyeleti beosztásban meghatározott időszakban nem áll 
folyamatosan rendelkezésre.  
 A Szolgáltató minden hónap utolsó munkanapjáig írásban nem tájékoztatja az OMSZ-ot az 
ügyeletes orvosok következő havi beosztásáról, illetőleg nem biztosítja, hogy az ügyeleti 
időben folyamatosan megfelelő szakértelemmel bíró orvos álljon rendelkezésre.  
 A Szolgáltató a rádió meghibásodását azonnal nem jelenteni az OMSZ 
mentésirányítása/diszpécserszolgálata részére.  
 
4.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés azonnali hatályú felmondása esetén  a 
szolgáltatás folyamatosságát az ellátott terület lakosságának érdekeit figyelembe véve a 
felmondástól számított 90 napon keresztül biztosítják a szerződés szerinti díjazásért.  
 
4.4 Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben Szolgáltató valamely 
ellátási területre a területileg illetékes Önkormányzattal, illetve Társulási Tanáccsal kötött 
szerződése megszűnik, úgy - a szerződés megszűnésével egyidejűleg - jelen szerződést a 
Szerződő Felek módosítják.  
 
A szerződés megszűnéséről, illetve annak előrelátható időpontjáról Szolgáltató köteles 
OMSZ-ot a tőle elvárható legrövidebb időn, de legfeljebb 3 munkanapon belül írásban, 
ajánlott, tértivevényes levélben tájékoztatni.  
 
5. ÉRTESÍTÉSEK  
5.1.A Szolgáltató vagy az OMSZ által a másik Szerződő Fél felé tett bármely nem 
elektronikus úton tett írásos bejelentésére, értesítésére, felszólítására vagy egyéb közlés 
kézbesítettségére – a Szerződés egyéb rendelkezése hiányában - a Szerződő Felek a postai 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi  CLIX törvényben, a postai szolgáltatások ellátásáról és 
minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendeletben foglaltakat tekintik 
irányadónak.  
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5.1.1 A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy az elektronikus levélben tett 
bejelentések fogadásának és elolvasásának megtörténtét a másik fél felé válaszlevélben is 
jelzik.  
5.2. Az OMSZ részéről a szerződéssel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a 
kapcsolattartásért felelős: Dr. Simon Marianna  
5.2.1 Szerződésmódosítás valamint egyéb a szerződés egészére vonatkozó jogi vagy orvos-
szakmai kérdés eldöntése:  
 OMSZ Feladat ellátásáért felelős: Dr. Simon Marianna, valamint az Igazgatási – és Jogi 
Osztály kijelölt ügyintézője  
 
Levelezési cím: Országos Mentőszolgálat 1055 Budapest, Markó u. 22.  
Telefon: 06-1-350-37-37/6287mellék, mobil:+36 20 4999-444  
Email: simon.marianna@mentok.hu  
 OMSZ Regionális Orvosigazgató:  
 
Telefon:06………………………..mobil  
Email:………………@mentok.hu  
 
5.2.2 Az ügyelet napi működésével kapcsolatos kérdések eldöntése:  
 … ………….. ICS vezetője  
 Telefon: +36 20 …  
 Email: …@mentok.hu  
 
5.3 Szolgáltató részéről a kapcsolattartásért felelősek:  
 
 .  
 Telefon: ..  
 Email: ..  
 
6. IRÁNYADÓ JOG  
6.1 A jelen Szerződésben kifejezetten nem érintett kérdésekre, a hatályos egészségügyi 
jogszabályokat valamint a Ptk hatályos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
6.2 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatosan 
felmerült valamennyi igényt, vagy vitás kérdést elsődlegesen peren kívüli megegyezés útján 
kívánják rendezni.  
 
7. FEJEZETCÍMEK  
A jelen Szerződés szakaszokra való bontása és fejezetcímek alkalmazása a megfelelő utalások 
és az áttekinthetőség céljából szerepel, és nincs kihatás a Szerződés értelmezésére.  
 
8. VEGYES RENDELKEZÉSEK  
8.1 A jelen Szerződés és annak bármely Függeléke közti ellentmondás vagy eltérés esetén a 
jelen Szerződés feltételei élveznek elsőbbséget.  
 
8.2 Az OMSZ a hívásfogadási és kezelési rend megváltozásáról a Szolgáltató ellátási területén 
élő lakosság tájékoztatása érdekében a jelen szerződés 4. sz. mellékletében szereplő 
tájékoztatót Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.  
 
9. SZERZŐDÉSI PÉLDÁNYOK  
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Jelen Szerződés hat (6) magyar nyelvű, egymással megegyező eredeti példányban kerül 
aláírásra, melyből 3 példány a Szolgáltatót, 3 példány pedig az OMSZ-ot illeti meg.  
 
FENTIEK TANUSÍTÁSÁUL a Felek megfelelően meghatalmazott képviselői jelen 
szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és értelmezés után – 
jóváhagyólag aláírták:  
 
Mellékletek:  
1. Működési Rend (SZMSZ)  
2. Minőségügyi Kézikönyv kivonata  
3. Szolgáltató ÁNTSZ engedélye  
4. Lakossági tájékoztató  
 
Budapest, 2012….. …,      Újfehértó, 2012.  
………………………………….    
 ……………………………………..  
Dr. Mártai István        Szolgáltató képviseletében 
Főigazgató  
OMSZ képviseletében         
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Ellenjegyzem!  
 
……………………………………..  
Nagy Árpád  
OMSZ Gazdasági Főigazgató-helyettes  
 
………………………………………  
Dr. Simon Marianna  
OMSZ Feladat ellátásért felelős  
 
 
Jogi ellenjegyzés:…………………  
 
 
1. sz. melléklet: Működési Rend (SZMSZ)  
 
Működési Rend (SZMSZ)  
1. A kivonuló ügyeleti ellátás optimális szervezése tekintetében a mindenkori diszpécser 
szolgálat vezetőjének utasításai a mérvadóak.  
 
2. A mentőállomás diszpécserszolgálatának vezetője a telefonon, illetve általa személyesen 
vett feladatokat rögzíti és szakmai kritériumok alapján felállított sürgősség függvényében 
„azonnal”, „2 órán belül”, „2 órán túl ” teljesítendő feladatként átdiktálja az orvosi ügyelet 
munkatársának, járóbetegként rendelőbe hívja, illetőleg orvosi tanács szükségessége esetén az 
ügyeletes orvost kapcsolja. Több feladat esetén megjelöli a végrehajtás sorrendjét is. A 
kivonulást teljesítő egységet az TETRA rádión is riaszthatja.  
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3. A szervezés során a diszpécserszolgálat vezetője az orvosi ügyelet aktuális kapacitásának 
figyelembe vételével hozza meg döntését. Amennyiben a beérkező ügyeleti hívás a kivonuló 
egység kompetenciáját meghaladja, úgy a megfelelő szintű mentőegység riasztásáról is dönt.  
 
4. Amennyiben az orvosi ügyelet a már átvett feladatot nem vagy késve tudja teljesíteni, 
ennek tényét, okát annak létrejöttekor köteles jelezni a diszpécserszolgálat vezetője felé, aki 
ezt dokumentálja és meghozza a szükséges intézkedést.  
 
5. A feladat átadásának tényét, annak időpontját és az átadó, illetőleg átvevő személyek nevét 
mind átadó, mind pedig a feladat vevője saját dokumentációjában rögzíteni köteles.  
 
6. A kivonuló egység a szolgálat kezdetéről, a szolgálat végéről, a feladat teljesítésének 
megkezdéséről és a feladat elvégzéséről a diszpécser szolgálat vezetője felé jelentést tesz. A 
kivonuló egység továbbiakban köteles jelenteni minden olyan rendkívüli eseményt, amely az 
ügyeleti egységet akadályozza feladatainak azonnali megkezdésében.  
 
7. A folyamatos gyógykezelésre (injekciózás) szoruló betegek ellátása idején az egységes 
azonnali riaszthatóság céljából az elérhetőséget biztosítani kell.  
 
8. A szolgálati idő alatt az orvosi ügyelet illetékességi területén belül mentési érdekre 
hivatkozással, a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 
52/2006. (XII.28) EüM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, kizárólag rendkívüli 
esetben a diszpécser szolgálat vezetője az orvosi ügyelet működési rendjében feltüntetett 
feladatokon túl is riaszthatja az ügyeletet.  
 
9. Az ügyeletre érkező személyes bejelentés, illetve saját észlelés esetén az ügyelet 
alkalmazottja továbbítja a megkeresést a diszpécser szolgálat vezetője felé a tudomására jutott 
információkkal együtt, a feladat elvégzésére történő riasztás a diszpécser szolgálat 
vezetőjének kompetenciája.  
 
2. sz. melléklet: Kivonat az OMSZ Minőségügyi Kézikönyvéből  
 
OMSZ Min őségügyi Kézikönyv Mentésirányítás Tevékenységének Szabályozása  
 
7.2 A hívások fogadása:  
/1/ A hívás fogadásakor a mentésirányítónak napszaknak megfelelően köszönnie kell és  
közölnie, hogy a bejelentő melyik irányító csoporttal beszél az alábbi módon: Pl: „Mentők …, 
jó napot kívánok!”  
/2/ A bejelentés rögzítésekor az alábbi adatokat kell megkérdezni:  
- Mi történt?  
- Hol történt?  
- Ki a bejelentő?  
- A bejelentő telefonszáma?  
- A beteg neve?  
- A betegek (sérültek) száma?  
- A helyszín megközelítésének sajátosságai (pl. kapukód, stb.) ?  
/3/ A beteg (sérült) állapotáról a kikérdezési segédlet szerint kell tudakozódni, és a segédlet 
szerint kell meghozni a döntést.  
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/4/ Ha kikérdezés közben egyértelművé válik, hogy a beteg (sérült) mentőellátásra szorul, 
akkor haladéktalanul el kell indítani a mentőegységet - a bejelentő ez irányú tájékoztatása 
mellett -, és utána folytatni a kikérdezést, az adatok pontosítása céljából.  
/5/ A rögzített mentési feladatot (kivéve a más időhatárú szekunder transzportot) azonnal  
továbbítani kell a feladat ellátására kijelölt mentőegység számára.  
/6/ Az OMSZ alapfeladatai közé nem tartozó betegszállítási megrendelést kizárólag úgy lehet 
elfogadni, ha az adott területen az alaptevékenységek ellátását nem veszélyezteti.  
/7/ Kiemelt mentőgépkocsi csak az alaptevékenység érdekében riasztható.  
/8/ A mentőállomáson egy adott időpontban egyedül tartózkodó mentőegységet – ha nincs 
egyéb szabad kapacitás - csak az alaptevékenység körébe tartozó feladatra lehet riasztani.  
7.6. Magatartási szabályok.  
/1/ A mentőellátás egészségügyi szolgáltatás, melyet az irányító csoportban dolgozók 
hozzáállásukkal, kommunikációjukkal és szakmaiságukkal közvetítenek a szolgáltatást 
igénybe vevők felé. Szolgálat közben az irányító csoport dolgozójának olyan magatartást kell 
tanúsítania, mely az állampolgárokban a mentőszolgálat és annak gyógyító tevékenysége 
irányában kialakult bizalom megszilárdítására és fokozására alkalmas.  
/2/ A bejelentés felvételekor a mentésirányító kizárólag a bejelentővel való beszélgetésre – 
annak tartalmára, szakmai vonatkozásaira - és a bejelentőre koncentrál; ezért kijelentései, 
állásfoglalásai csak a bejelentéssel kapcsolatosak, szakmai jellegűek lehetnek. Minden, a 
bejelentés tényszerűségétől elvonatkoztató szubjektív, saját értékítéletet tükröző kijelentés, 
állásfoglalás tilos.  
/3/ A bejelentővel mindenkor a bejelentéssel kapcsolatosan történtek súlyát figyelembe véve, 
határozottan, de empatikus módon kell beszélni. Mindenkor kerülni kell a bejelentő felesleges 
leckéztetését, kioktatását.  
/4/ Feletteseinek és többi munkatársának adja meg a nekik járó tiszteletet és megbecsülést, 
munkatársaival szemben legyen mindenkor segítőkész.  
/5/ A vezető beosztású dolgozó beosztottait példamutatásával is buzdítsa kötelességük 
teljesítésére. Követelje meg a fegyelmet, ugyanakkor a méltányosság és igazságosság 
szellemében irányítsa őket. Fegyelmezőjük, bírálójuk és bajtársi segítőjük legyen.  
/6/ A dolgozó köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és balesetvédelmi szabályokat.  
7.8. Vegyes rendelkezések  
/1/ Az irányító csoport dolgozóját, mint közfeladatot ellátó személyt a hivatalos személlyel 
azonos, fokozott büntetőjogi védelem illeti meg azzal szemben, aki hivatalos eljárása alatt, 
illetőleg emiatt bántalmazza.  
/2/ Az irányító csoport dolgozója fenyegetett helyzetben az erőszak, bántalmazás 
bekövetkezését udvarias, higgadt és határozott fellépéssel, szakszerű és jogszerű ténykedéssel, 
szükség esetén a büntetőjogi következményekre való határozott figyelmeztetéssel igyekezzék 
megelőzni.  
/3/ Erőszak vagy bántalmazás, vagy ennek reálisan fennálló veszélye esetén azonnal a 
rendőrség segítségét kell kérni.  
/4/ Az irányító csoport dolgozója a /3/ bekezdésben meghatározott eseményről - függetlenül a 
rendőri szervek intézkedésének kérésétől - szolgálati lapon haladéktalanul köteles jelentést 
tenni az irányító csoport vezetőjének, és a szolgálatvezető főorvosnak.  
7.9. Teendők vaklárma esetén  
/1/ Vaklármának minősül a bejelentés akkor, ha a bejelentés szándékos, vagy vétlen 
megtévesztésen alapul.  
/2/ A mindenkori mentésirányító a szándékos vaklármát kezdeményező általa megismert 
adatait továbbítani köteles az irányító csoport vezetőjének, aki rendőrségi feljelentést tesz az 
ügyben.  
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/3/ Nem minősül vaklármának, ha a beteg a mentőegység kiérkezése előtt eltávozik a 
helyszínről.  
8. A szolgálati út  
/1/ A szolgálati út leírása és ábrája  
 Az irányító csoporton szolgálatot teljesítő valamennyi dolgozó közvetlen munkahelyi 
felettese az irányító csoport vezető, szolgálati felettese a mentésvezető.  
 
 Minden Irányító Csoport (ICS) saját vezetővel rendelkezik, aki felett a munkáltatói jogkört 
a Rendkívüli Esemény Kezelési Főigazgató-helyettes gyakorolja.  
 
 A régióközpont irányító csoportjának mentésvezetője szolgálati felettese a régióban lévő 
irányító csoportoknak. Ezen mentésvezető minden esetben mentőtiszt, vagy orvos.  
 
Szervezeti (munkáltatói) hierarchia  
Szolgálati hierarchia  
/2/ A dolgozók észrevételeiket, panaszaikat és kérelmeiket az irányító csoport vezetője felé 
szolgálati lapon terjeszthetik elő /szolgálati út/.  
/3/ Az irányító csoport vezetője, a neki címzett és hatáskörébe tartozó szolgálati lap alapján 
közvetlenül végzi az ügyintézést, amelynek eredményéről írásban köteles tájékoztatni a 
szolgálati lap íróját 8 napon belül. Az irányító csoport vezetője, hatáskörét meghaladó 
ügyekben a szolgálati lapot véleményezve, haladéktalanul fel kell terjesztenie a REK 
Főigazgató helyetteshez, melyről a szolgálati lap íróját ugyancsak írásban kell értesítenie.  
/4/ Amennyiben a dolgozó ügye szolgálati úton elintézést nem nyer, magasabb beosztású 
feletteseihez, akár a Főigazgatóhoz is fordulhat. A dolgozó a szolgálati utat akkor kerülheti 
meg, ha alapos megfontolás után úgy véli, hogy a szolgálati út betartásával ügyében 
elfogulatlan elintézést nem várhat.  
9. Folyamatleírás, illetékesség, felelősség:  
9.1. Esetfelvételi munkafolyamat  
9.1.1. A feladat felvétele  
• A bejelentő kikérdezése az „Esetfelvételi segédlet” útmutatásai alapján  
• A feladat rögzítése a rendszeresített adatlapon kézírással, vagy  
elektronikusan, központilag rendszeresített számítógépes felületen  
• A hívás prioritásának megjelölése  
• A küldeni kívánt mentőegység megjelölése  
9.1.2. A feladat további kezelése  
• A feladat átadása a mentőegységnek rádión/ telefonon  
• Az egyéb teendők, újabb információk, reklamációk rögzítése adatlap  
„Intézkedések, újabb események” rovatába  
• A visszajelentés rögzítésével a feladat lezárása  
• A lezárt feladat továbbítása naplózásra  
9.1.3. Naplózás  
• A lezárt feladat elektronikus rögzítése (indexelése)  
 
• Az alábbi adatokat kell rögzíteni:  
- Bejelentési idő  
- Az esemény helyszíne  
- Az esemény jellege (pl.: karambol, gázolás, mérgezés, rosszullét, stb.)  
- A mentőegység azonosítója (rádiószám)  
- A beteg neve  
- A beteg átadási helye  



 19

9.1.4. Felelősség  
• Az irányító csoport vezetője - a mellékletben található munkaköri leírások  
alapján- határozza meg, hogy az irányító csoport egyes dolgozói az Irányító  
Csoport nagyságának függvényében, az esetkezelési munkafolyamat mely  
részeiért felelősek.  
• Az irányító csoport operatív jellegű munkájáért a mentésvezető felel  
 
3. sz. melléklet: Működési engedély 
 
4. sz. melléklet: Lakossági tájékoztató  
Tisztelt Lakosság!  
Az Országos Mentőszolgálat és az Ügyeleti szolgáltató tájékoztatja Önöket a központi orvosi 
ügyelet irányítási rendszerének változásáról.  
2013. február elsejétől az Ügyeletei Szolgáltató és az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi 
betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, 
valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra 
együttműködési szerződést kötött.  
 
A közös diszpécserszolgálat és mentésirányítási rendszer működésének előnyei:  
1, Az ügyeleti ellátás területén működő mentőállomás teljes vagy részleges integrációban 
együttműködik a központi ügyeleti központtal, mely során  
 folyamatos hozzáférhetőséget biztosít,  

 a kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást,  

 közvetlen kapcsolatot biztosít a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony 
együttműködéshez (tetra – rádiórendszer)  
 
2, Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás 
kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy 
belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el 
szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe.  
Ügyeleti hívószám: ..  
Mentőszolgálat/mentési hívószám:104  
 
3, Bejelentéskor a mentésirányítás egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével 
dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, 
esetkocsi ,rohamkocsi ). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg 
feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.  
 
4, Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is 
a segélyhívó rendelkezésére áll.  
 
5, A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti 
ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti 
AMBULANCIÁK (feln őtt és gyermekek számára) igénybe vehetők az alábbi címeken:  
…..  
 
A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői  
 
1, Beteg  
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 Fel kell ismernie az életveszélyes állapotot.  
 Döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a 
kérdésekre pontos válaszokat kell adnia.  
 Elsősegélyt kell nyújtania, illetőleg az orvos megérkezéséig a mentésirányító tanácsai 
alapján kell eljárnia.  
 
2, Mentésirányító  
 A beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja.  
 A kiérkezésig tanácsot adhat az elvégzendő beavatkozásokról.  
 A helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi 
egységet.  
 
3, Sürgősségi egységek  
 KÖZPONTI ÜGYELETI AMBULANCIA  
 ORVOSI ÜGYELETI KOCSI szakorvos /szükséges életmentő eszközökkel  
 KIEMELT MENTŐEGYSÉG mentőszakápolóval  
 ESETKOCSI mentőorvossal/mentőtiszttel  
 ROHAMKOCSI speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus)  
 
3. napirendi pont megtárgyalása 
3./ Előterjesztés az iskola-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges háromoldalú      
     megállapodásokról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 4-251/2012.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztés tartalmazza, hogy bizonyos fenntartóváltás miatt válik szükségessé ezeknek a 
háromoldalú megállapodások megkötésére, hiszen jelen pillanatban az önkormányzat feladata 
az iskola-egészségügy biztosítása, tehát fenntartótól független jelen pillanatban az 
önkormányzaton keresztül lehet igénybe venni. Remélem, hogy ebben lesz változás és akkor 
nem nekünk kell vele foglalkozni. De jelen pillanatban ez csak ebben a formában működhet, 
tehát arról van szó, hogy a Mályváskerti tagintézmény, amely átkerült a Református Egyház 
fenntartásába, illetve a Bajcsy Gimnázium, amelyet pedig a Kolping Oktatási 
Intézményfenntartó szervezet tart fenn, ezért új megállapodásokat kell kötnünk. 
Természetesen itt is az lesz a problémám, hogy a tárgyi feltételeket meg kell beszélnünk az 
intézmények esetében, mert nem hiszem, hogy leszünk jövőre olyan helyzetben- azon túl, 
hogy az orvos dolgát finanszírozzuk- hogy még egyéb pénzeket a kialakításba bele tudjunk 
tenni és megfeleljünk a jövő évi iskola-egészségügyi elvárásoknak. A napirendi ponttal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Ha nincs, a napirendi pont vitáját lezárom. 
Ki az, aki az 1. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

196/2012.(XII. 10.) számú 
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h a t á r o z a t  
 

iskola- egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ háromoldalú megállapodást köt a KOSZISZ Szent István Gimnázium és 
Szakközépiskolával (cím:4244 Újfehértó Eötvös József u 25.) valamint a SUNSHINE MED. 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (beltag: Dr. Kiss Magdolna) iskola egészségügyi 
feladatok ellátására. 
 

2./ az iskola egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

Melléklet a 196/2012. (XII. 10.) számú határozathoz 

M E G Á L L A P O D Á S  
Iskola egészségügyi ellátásról 

 
Amely létrejött egyrészt Újfehértó Város Önkormányzata (cím:4244 Újfehértó Szent I u 
10.  adószám: 15732475-2-15, képviselő: Nagy Sándor polgármester)  
 
Másrészt KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola (cím:4244 Újfehértó 
Eötvös József u 25. adószám:…………………………….. Képviselő:……….. 
 
harmadrészt a SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató BT. Dr. Kiss Magdolna 
beltagja (Szül. helye, idő: ……………………………………….. Anyja neve: 
………………………….. Lakcíme: 4244 Újfehértó, Váci M. út 124.. Orvosok Országos 
Nyilvántartási száma: 52538) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. 
 
1./ Újfehértó településen a Város Képviselő-testülete a 69/2007.(III.29.) számú határozatával 
az iskola-egészségügyi ellátást a „LURKÓ MEDICINA” Gyógyító és Szolgáltató Bt (Dr. 
Both Attila), az ART-SANO Kft (Dr. Venyige Gabriella) és a SUNSHINE MED 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr. Kiss Magdolna) vállalkozásokkal biztosítja megbízási 
szerződések keretében. 
 
A KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskolában, (korábbi neve: Bajcsy-
Zsilinszky Endre Gimnázium, fenntartó: …………) az iskola egészségügyi feladatokat az 
önkormányzat biztosítja  Dr. Kiss Magdolna gyermek orvossal. 
 
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok a 26/1997. 
(IX.3.) NM rendelet 2.számú mellékletének megfelelően került a szerződésben 
meghatározásra. 
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A fenti oktatási intézményben a házi gyermekorvos az iskola egészségügyi  orvosi teendőket 
védőnő közreműködésével végzi az oktatási intézményekben kialakított orvosi szobában.  
 
2./  A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok: 
 
A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése  
a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata a Járvány és a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet 
szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 10. és 12. évfolyamokban.  
Ennek keretében: 
- teljes fizikális vizsgálat,  
- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján   veszélyeztetett 
gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása.  
Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad.  
Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a  10. és 12. évfolyamokról, valamint 
a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról.  
b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal 
egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek 
igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén 
orvosi vélemény adása.  
c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé 
utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.  
d) Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése.  
e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának 
ellenőrzése.  
f) A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai 
védőnővel együttműködve.  
 
3. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése  
a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak 
elvégzése.  
b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógy-testneveléssel, testneveléssel, sporttal 
kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.  
 
4. Közegészségügyi és járványügyi feladatok  
a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.  
b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén 
járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes 
intézetének értesítése.  
c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.  
d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 
megszüntetésére, valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.  
 
5. Elsősegélynyújtás  
Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, 
majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.  
 
6. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében  
a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 
végrehajtásában.  
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b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.  
c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása.  
 
7. Környezet-egészségügyi feladatok  
a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló 
helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.  
b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel 
kísérése.  
 
8. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 
jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön 
jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben. 
 
9.  Az intézmény orvosa átlagosan heti 1 órát tölt az intézményben, minden héten hétfőn 8-9 
óráig, s évenként tájékoztatja az önkormányzatot a munkájáról. 
 
10.  A fenti tevékenység ellátásáért a megbízottat megilleti a MEP –el megkötött 
finanszírozási szerződésben szereplő- amelyet Újfehértó Város Önkormányzata kötött-, az 
iskola egészségügy finanszírozására havonta utalásra kerülő havi normatív díj és 
gyermeklétszám figyelembe vételével megállapított összege. 
 
11. Jelen szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti írásban, az indokok 
felsorolása mellett. Felmondás esetére a felek hat  hónapos felmondási időt kötnek ki azzal, 
hogy a felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 
 
12. Jelen megállapodás 2013. ………….. napjától határozatlan időre szól.  
 
13./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók 
 
14./ A szerződés 5 eredeti példányban készült. 
 
15./ Ezt a szerződést az önkormányzat Képviselő- testülete a 196/012. (XII. 10.) számú 
határozatával elfogadta. 
 

 
A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben 
hagyólag aláírták. 

 
Újfehértó, ……………… 
 
………………………………………..  …………………………………….. 

Dr. Kiss Magdolna     Nagy Sándor 
       Polgármester 
 
 
   ………………………………… 
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Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

197/2012.(XII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t  
 

iskola- egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodás 
jóváhagyásáról 

 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ háromoldalú megállapodást köt a KOSZISZ Szent István Gimnázium és 
Szakközépiskolával (cím:4244 Újfehértó Eötvös József u 25. ) valamint Megléc Józsefné 
egyéni vállalkozó védőnővel (Lakcíme: 4244 Újfehértó, Újfehértó Tokaji u 91.)  iskola 
egészségügyi feladatok ellátására. 
 

2./ az iskola egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

 
Melléklet a 197/2012. (XII. 10.) számú határozathoz 

 
M E G Á L L A P O D Á S  
Iskola egészségügyi ellátásról 

 
Amely létrejött egyrészt Újfehértó Város Önkormányzata (cím:4244 Újfehértó Szent I u 
10.  adószám: 15732475-2-15, képviselő: Nagy Sándor polgármester)  
 
Másrészt KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola (cím:4244 Újfehértó 
Eötvös József u 25. adószám:…………………………….. Képviselő: Buczkó Ágnes 
intézményvezető) 
 
harmadrészt Megléc Józsefné egyéni vállalkozó védőnő (Szül. helye, idő: 
……………………………………….. Anyja neve: ………………………….. adószáma: 
65131116-1-35, vállalkozói ig. sz: ES-286800 Lakcíme: 4244 Újfehértó, Újfehértó Tokaji 
u 91.  között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. 
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1./ Újfehértó Város területén a 116/2007. (V. 24.) számú Képviselő-Testületi határozat 

alapján a védőnői szolgálat egyéni vállalkozások keretében működik. Az iskola egészségügyet 

két körzetben látják el a védőnők.  

A KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskolában, (korábbi neve: Bajcsy-

Zsilinszky Endre Gimnázium, fenntartó: …………) az iskola egészségügyi feladatokat az 

önkormányzat biztosítja Megléc Józsefné védőnővel. 

 
2./ A védőnő feladata: 
 
A védőnő a mindenkor hatályos jogszabály szerint látja el feladatait. 
 
A 6-18 éves korosztály iskola-egészségügyi ellátása közösen történik az iskolaorvossal. 
A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. számú melléklete szabályozza az iskola-egészségügyi 
tevékenység keretében az iskolavédőnő által önállóan végzendő feladatait. 
A vállalkozó védőnő ellátási kötelezettséget vállal a rendeletben előírt feladatok szerint a fent 
említett intézményekben. 
 Feladatai: 
- Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelvek szerint 

• Testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat) 
• Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés 
• Érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás) 
• BCG heg ellenőrzése 
• Mozgásszervek működése (lúdtalp, gerincelváltozások) 
• Golyvaszűrés 
• Vérnyomásmérés 

- A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, 
regisztrálása 
- Elsősegélynyújtás 
- Orvosi vizsgálatok előkészítése 
- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küszködők életvitelének segítése 
-  A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése 
- Részvétel az egészségtan oktatásban, az alábbiakban: 

• Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, 
betegápolás, elsősegélynyújtás) 

• Családtervezés, fogamzásgátlás 
• Szülői szerep, csecsemőgondozás, 
• szenvedélybetegségek megelőzés 

- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek környezet, az étkeztetés 
higiénés ellenőrzésében való részvétel. 
- kapcsolattartás a szülőkkel 
- Pályaválasztás segítése 
- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, védőoltások, 
szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása, ambuláns napló stb) 
 
A tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alap- és 
szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények 
illetékes szakembereivel. 
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Az iskolavédőnő tevékenysége során szakmailag együttműködik a háziorvosokkal, házi 
gyermekorvosokkal, területi védőnőkkel. A gyógykezelésben részesülő személyek esetében 
az orvos rendelkezése szerint jár el. 
Az iskolaorvosi rendelőben rendszeresen fogadó órát tart a gyerekeknek, azok szüleinek és a 
pedagógusoknak, egyéni illetve önálló tanácsadást végez igény szerint. 
Egészségügyi kérdésekben felkérésre közreműködik a nevelőtestület, az iskolaszék 
munkájában. 
A gyerekek egészségügyi ellátását az oktatási intézmények vezetőjével egyeztetett munkaterv 
szerint végzi. 
A jelentési kötelezettséget a mindenkori adatgyűjtési rendeletnek megfelelően végzi. 
A tevékenység végzése során a titoktartási kötelezettség, a szakmai továbbképzéseken való 
részvétel vizsgakötelezettséggel, a vállalkozó védőnőre is vonatkozik. 
A szakmai felügyelet a regionális vezető védőnő és a kistérségi vezető védőnő látja el. 
 
3. A vállalkozó védőnő működésének finanszírozása: 
 
A vállalkozó védőnő az …….….. sz. iskolakörzet működési költségeinek fedezésére a 
Társadalombiztosítási Alap kezelőjével (MEP) szerződést köt. A szerződés megkötéséhez az 
Önkormányzat kijelenti, hogy a vállalkozó védőnő területi ellátási kötelezettséggel bír. 
 
A szerződő felek kijelentik, hogy a védőnői tevékenység finanszírozására vonatkozó 
feltételeket a vállalkozó védőnő és a MEP között létrejött külön szerződés tartalmazza. 
 
Amennyiben a TB Alap kezelője bármely okból nem köt szerződést a vállalkozó védőnővel, 
úgy ez a szerződés hatályát veszti. 
 
A Társadalombiztosítási Alap kezelőjétől kapott finanszírozási összeg szolgálaton belüli 
felhasználásáról a védőnő gondoskodik és a MEP felé tartozik elszámolási kötelezettséggel. 
 
4. Megállapodás megszűnése: 
 
Jelen szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti írásban, az indokok felsorolása 
mellett. 
 
A felek hat  hónapos felmondási időt kötnek ki azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap 
utolsó napjára vonatkozhat. 
 
5 Jelen megállapodás 2013. ………….. napjától határozatlan időre szól.  
 
6./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók 
 
7./ A szerződés 5 eredeti példányban készült. 
 
8./ Ezt a szerződést az önkormányzat Képviselő- testülete a 197/012. (XII. 10.) számú 
határozatával elfogadta. 

 
A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben 
hagyólag aláírták. 



 27

 
Újfehértó, ……………… 

 
 
 
………………………………………..  …………………………………….. 

Megléc Józsefné     Nagy Sándor 
       Polgármester 
 
   ………………………………… 
 

Nagy Sándor 
Ki az, aki a 3. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
198/2012.(XII. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t  

 
iskola- egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodás 

jóváhagyásáról 
 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ háromoldalú megállapodást köt az  Újfehértói Református Általános Iskola és Óvodával  
(cím:4244 Újfehértó Debreceni u 204.) valamint a SUNSHINE MED. Egészségügyi 
Szolgáltató Betéti Társasággal (beltag: Dr. Kiss Magdolna) iskola egészségügyi feladatok 
ellátására. 
 

2./ az iskola egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 

Melléklet a 198/2012. (XII. 10.) számú határozathoz 

 
M E G Á L L A O D Á S  

Iskola egészségügyi ellátásról 
 
Amely létrejött egyrészt Újfehértó Város Önkormányzata (cím:4244 Újfehértó Szent I u 
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10.  adószám: 15732475-2-15, képviselő: Nagy Sándor polgármester)  
 
Másrészt Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda  (cím:4244 Újfehértó 
Debreceni u 204. adószám:…………………………….. Képviselő: 
………………………………….) 
 
harmadrészt a SUNSHINE MED. Egészségügyi Szolgáltató BT. Dr. Kiss Magdolna 
beltagja (Szül. helye, idő: ……………………………………….. Anyja neve: 
………………………….. Lakcíme: 4244 Újfehértó, Váci M. út 124.. Orvosok Országos 
Nyilvántartási száma: 52538) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. 
 
1./ Újfehértó településen a Város Képviselő-testülete a 69/2007.(III.29.) számú határozatával 
az iskola-egészségügyi ellátást a „LURKÓ MEDICINA” Gyógyító és Szolgáltató Bt (Dr. 
Both Attila), az ART-SANO Kft (Dr. Venyige Gabriella) és a SUNSHINE MED 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Dr. Kiss Magdolna) vállalkozásokkal biztosítja megbízási 
szerződések keretében. 
 
Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvodában az iskola egészségügyi feladatokat 
az önkormányzat biztosítja  Dr. Kiss Magdolna gyermek orvossal. 
 
A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok a 26/1997. 
(IX.3.) NM rendelet 2.számú mellékletének megfelelően került a szerződésben 
meghatározásra. 
A fenti oktatási intézményben a házi gyermekorvos az iskola egészségügyi  orvosi teendőket 
védőnő közreműködésével végzi az oktatási intézményekben kialakított orvosi szobában.  
 
2./  A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok: 
 
A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése  
a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata a Járvány és a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet 
szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 10. és 12. évfolyamokban.  
Ennek keretében: 
- teljes fizikális vizsgálat,  
- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján   veszélyeztetett 
gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása.  
Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad.  
Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a  10. és 12. évfolyamokról, valamint 
a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról.  
b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal 
egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek 
igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén 
orvosi vélemény adása.  
c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé 
utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése.  
d) Üdülés, táborozás előtti orvosi vizsgálatok elvégzése.  
e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának 
ellenőrzése.  
f) A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai 
védőnővel együttműködve.  
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3. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése  
a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak 
elvégzése.  
b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógy-testneveléssel, testneveléssel, sporttal 
kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása.  
 
4. Közegészségügyi és járványügyi feladatok  
a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása.  
b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén 
járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az ÁNTSZ illetékes 
intézetének értesítése.  
c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése.  
d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 
megszüntetésére, valamint az ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése.  
 
5. Elsősegélynyújtás  
Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, 
majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.  
 
6. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében  
a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 
végrehajtásában.  
b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal.  
c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása.  
 
7. Környezet-egészségügyi feladatok  
a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló 
helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele.  
b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel 
kísérése.  
 
8. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 
jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön 
jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben. 
 
9.  Az intézmény orvosa átlagosan heti 1 órát tölt az intézményben, minden héten hétfőn 8-9 
óráig, s évenként tájékoztatja az önkormányzatot a munkájáról. 
 
10.  A fenti tevékenység ellátásáért a megbízottat megilleti a MEP –el megkötött 
finanszírozási szerződésben szereplő- amelyet Újfehértó Város Önkormányzata kötött-, az 
iskola egészségügy finanszírozására havonta utalásra kerülő havi normatív díj és 
gyermeklétszám figyelembe vételével megállapított összege. 
 
11. Jelen szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti írásban, az indokok 
felsorolása mellett. Felmondás esetére a felek hat  hónapos felmondási időt kötnek ki azzal, 
hogy a felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 
 
12. Jelen megállapodás 2013. ………….. napjától határozatlan időre szól.  
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13./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók 
 
14./ A szerződés 5 eredeti példányban készült. 
 
15./ Ezt a szerződést az önkormányzat Képviselő- testülete a 198/012. (XII. 10.) számú 
határozatával elfogadta. 
 

 
A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben 
hagyólag aláírták. 

 
Újfehértó, ……………… 
 
………………………………………..  …………………………………….. 

Dr. Kiss Magdolna     Nagy Sándor 
       Polgármester 
 
 
  ………………………………… 
     
 

Nagy Sándor 
Ki az, aki a 4. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
199/2012.(XII. 10.) számú 

 
h a t á r o z a t  

 
 

iskola- egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodás 
jóváhagyásáról 

 
 

A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

1./ háromoldalú megállapodást köt a Református Általános Iskola és Óvodával (cím:4244 
Újfehértó Debreceni u 204.) valamint Megléc Józsefné egyéni vállalkozó védőnővel 
(Lakcíme: 4244 Újfehértó, Újfehértó Tokaji u 91.)  iskola egészségügyi feladatok ellátására. 
 

2./ az iskola egészségügyi feladatok ellátásáról szóló háromoldalú megállapodást a melléklet 
szerint jóváhagyja, amelynek aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 

Melléklet a 199/012. (XII. 10.) számú határozathoz 

 
 

M E G Á L L A P O D Á S  
Iskola egészségügyi ellátásról 

 
Amely létrejött egyrészt Újfehértó Város Önkormányzata (cím:4244 Újfehértó Szent I u 
10.  adószám: 15732475-2-15, képviselő: Nagy Sándor polgármester)  
 
Másrészt Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda (cím:4244 Újfehértó 
Debreceni u 204. adószám:…………………………….. Képviselő: 
…………………………………….) 
 
harmadrészt Megléc Józsefné egyéni vállalkozó védőnő (Szül. helye, idő: 
……………………………………….. Anyja neve: ………………………….. adószáma: 
65131116-1-35, vállalkozói ig. sz: ES-286800 Lakcíme: 4244 Újfehértó, Újfehértó Tokaji 
u 91.  között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. 
 
1./ Újfehértó Város területén a 116/2007. (V. 24.) számú Képviselő-Testületi határozat 

alapján a védőnői szolgálat egyéni vállalkozások keretében működik. Az iskola egészségügyet 

két körzetben látják el a védőnők.  

Az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvodában (fenntartó: …………) az iskola 

egészségügyi feladatokat az önkormányzat biztosítja Megléc Józsefné védőnővel. 

 
2./ A védőnő feladata: 
 
A védőnő a mindenkor hatályos jogszabály szerint látja el feladatait. 
 
A 6-18 éves korosztály iskola-egészségügyi ellátása közösen történik az iskolaorvossal. 
A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. számú melléklete szabályozza az iskola-egészségügyi 
tevékenység keretében az iskolavédőnő által önállóan végzendő feladatait. 
A vállalkozó védőnő ellátási kötelezettséget vállal a rendeletben előírt feladatok szerint a fent 
említett intézményekben. 
 Feladatai: 
- Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelvek szerint 

• Testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat) 
• Pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés 
• Érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás) 
• BCG heg ellenőrzése 
• Mozgásszervek működése (lúdtalp, gerincelváltozások) 
• Golyvaszűrés 
• Vérnyomásmérés 

- A tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, 
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regisztrálása 
- Elsősegélynyújtás 
- Orvosi vizsgálatok előkészítése 
- A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küszködők életvitelének segítése 
-  A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése 
- Részvétel az egészségtan oktatásban, az alábbiakban: 

• Az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges életmód, 
betegápolás, elsősegélynyújtás) 

• Családtervezés, fogamzásgátlás 
• Szülői szerep, csecsemőgondozás, 
• szenvedélybetegségek megelőzés 

- Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek környezet, az étkeztetés 
higiénés ellenőrzésében való részvétel. 
- kapcsolattartás a szülőkkel 
- Pályaválasztás segítése 
- Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, védőoltások, 
szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása, ambuláns napló stb) 
 
A tevékenysége ellátása során kapcsolatot tart és együttműködik az egészségügyi alap- és 
szakellátás, a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények 
illetékes szakembereivel. 
 
Az iskolavédőnő tevékenysége során szakmailag együttműködik a háziorvosokkal, házi 
gyermekorvosokkal, területi védőnőkkel. A gyógykezelésben részesülő személyek esetében 
az orvos rendelkezése szerint jár el. 
Az iskolaorvosi rendelőben rendszeresen fogadó órát tart a gyerekeknek, azok szüleinek és a 
pedagógusoknak, egyéni illetve önálló tanácsadást végez igény szerint. 
Egészségügyi kérdésekben felkérésre közreműködik a nevelőtestület, az iskolaszék 
munkájában. 
A gyerekek egészségügyi ellátását az oktatási intézmények vezetőjével egyeztetett munkaterv 
szerint végzi. 
A jelentési kötelezettséget a mindenkori adatgyűjtési rendeletnek megfelelően végzi. 
A tevékenység végzése során a titoktartási kötelezettség, a szakmai továbbképzéseken való 
részvétel vizsgakötelezettséggel, a vállalkozó védőnőre is vonatkozik. 
A szakmai felügyelet a regionális vezető védőnő és a kistérségi vezető védőnő látja el. 
 
3. A vállalkozó védőnő működésének finanszírozása: 
 
A vállalkozó védőnő az …….….. sz. iskolakörzet működési költségeinek fedezésére a 
Társadalombiztosítási Alap kezelőjével (MEP) szerződést köt. A szerződés megkötéséhez az 
Önkormányzat kijelenti, hogy a vállalkozó védőnő területi ellátási kötelezettséggel bír. 
 
A szerződő felek kijelentik, hogy a védőnői tevékenység finanszírozására vonatkozó 
feltételeket a vállalkozó védőnő és a MEP között létrejött külön szerződés tartalmazza. 
 
Amennyiben a TB Alap kezelője bármely okból nem köt szerződést a vállalkozó védőnővel, 
úgy ez a szerződés hatályát veszti. 
 
A Társadalombiztosítási Alap kezelőjétől kapott finanszírozási összeg szolgálaton belüli 
felhasználásáról a védőnő gondoskodik és a MEP felé tartozik elszámolási kötelezettséggel. 
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4. Megállapodás megszűnése: 
 
Jelen szerződés felmondását bármelyik fél kezdeményezheti írásban, az indokok felsorolása 
mellett. 
 
A felek hat  hónapos felmondási időt kötnek ki azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap 
utolsó napjára vonatkozhat. 
 
5 Jelen megállapodás 2013. ………….. napjától határozatlan időre szól.  
 
6./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók 
 
7./ A szerződés 5 eredeti példányban készült. 
 
8./ Ezt a szerződést az önkormányzat Képviselő- testülete a 199/012. (XII. 10.) számú 
határozatával elfogadta. 

 
A szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt helyben 
hagyólag aláírták. 

 
Újfehértó, ……………… 

 
………………………………………..  
 …………………………………….. 

Megléc Józsefné     Nagy Sándor 
       Polgármester 
   ………………………………… 
     
 

4. napirendi pont megtárgyalása 
4./ Előterjesztés gépjármű tulajdonba adásáról 
     (Írásbeli előterjesztés alapján) 
     Száma: 4-252/2012.   
     Előadó: Nagy Sándor polgármester 
 
Nagy Sándor 
Az előterjesztésben leírtuk, hogy mi indokolta a gépjármű tulajdonba adását. A Megyei 
Közgyűlés is támogatta a tulajdonba adást. A feltétel viszont az, hogy az elmaradt 
gépjárműadót meg kell fizetni a gépjármű után, illetve bizonyos eredetvizsgálatnak kell  
alávetni a gépjárművet és csak így mehet. Ezért van két határozat-tervezet. A napirendi 
ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény?  
 
Puskás László 
Kiegészíteni szeretném, hiszen az indokolás része az teljesen pontatlan, hiszen nem az 
önkormányzat mentesül a cégautó adófizetési kötelezettsége alól, és nem ezért volt maga a 
kérelem sem a Területfejlesztési Tanács irányába, hanem mivel az önkormányzat volt a 
tulajdonosa az autónak, a polgárőrség pedig az üzembentartója, ezért gépjármű adót kellett 
fizetni, tehát ha az átírás megtörténik és Ők lesznek a tulajdonosok, akkor a gépjármű 
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adófizetési kötelezettsége szűnik meg az autó után. A cégautó adókötelezettség pedig azután 
lép be, miután a polgárőrség lesz a tulajdonos, a cégautónak a megfizetését viszont az 
Országos Polgárőrség fizeti a helyi polgárőr szervezetek helyett.  
 
Nagy Sándor 
Így pontos. Ha egyéb nincs a napirendi pont vitáját lezárom. Ki az, aki az 1. számú határozati 
javaslatot elfogadja?  
 
A képviselőt-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

200/2012.(XII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t 
  

gépjármű tulajdonba adásáról 
 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET  

 
- az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a Területi kiegyenlítést szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatása (TEKI) előirányzat 2009. évi keretéből Újfehértó 
Város Önkormányzata részére a „Gépjárműbeszerzés az újfehértói polgárőrség számára”  
tárgyú fejlesztés megvalósítása tárgyában létrejött - 150004309K számú - támogatási 
szerződés  alapján tulajdonában lévő - Suzuki SX4 1,5 GLX gépkocsit az Újfehértó 
Mályváskert Polgárőr Egyesület részére térítésmentesen tulajdonba adja 
azzal a feltétellel, hogy a fenntartási, működtetési, kapcsolódó szolgáltatásnyújtási 
kötelezettséget az átvétel napjától az Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület vállalja át, 
valamint az átvállalt kötelezettségek, illetve azok megszegésének következményei, a 
támogatási szerződés módosításában a Közgyűlés, az Önkormányzat és az Újfehértó 
Mályváskerti Polgárőr Egyesület által rögzítésre kerülnek. 
 
2./ felhatalmazza a polgármestert a tulajdonba adás tárgyában kötendő megállapodás valamint 
a 150004309K számú támogatási szerződés módosítása tárgyában keletkező megállapodás  
aláírására. 
 
                                                                   Határidő: folyamatos 
                                                                   Felelős: polgármester      
 
Nagy Sándor 
Ki az, aki a 2. számú határozati javaslatot elfogadja?  
 
A képviselőt-testület 9 egyhangú igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

201/2012.(XII. 10.) számú 
 

h a t á r o z a t  
 

 
az Újfehértó Mályváskerti Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
 
1. az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa terhére, az Újfehértó Mályváskerti Polgárőr 
Egyesületet támogatásban részesíti az alábbiak szerint: 
 

Támogatott szervezet Támogatás összege Elszámolható költségek 
Újfehértó Mályváskerti Polgárőr 
Egyesület 

100.000.- Ft 
Gépjárműadó, gépjármű tulajdon-
átírással kapcsolatos költségek 

 
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatott szervezettel a támogatási szerződést 
aláírja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
 
 
Mivel egyéb kérdés, észrevétel, vélemény  nem hangzott el, Nagy Sándor polgármester Úr a 
rendkívüli nyilvános ülést 8 óra 35 perckor bezárta.  
 
 

K. m. f.  
 
 
 

Nagy Sándor                        Dr. Mátyás B. Szabolcs  
Polgármester              j e g y z ő 


