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Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete  82/2013. (VI. 13.) számú határozata 
 

Területi védőnői feladatok ellátására kötött társulási megállapodás felülvizsgálatára, feladat-
ellátási szerződés megkötésére 

Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a területi védőnői feladatok 
ellátására kötött társulási megállapodás felülvizsgálatára, feladat-ellátási szerződés megkötésére 
vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 

I. 

1. Hantos  Község Önkormányzata Képviselő-testülete „ a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi 

LXV. törvény 41.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve,  „a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján  területi 

védőnői szolgálat működtetésére Nagylók Községi Önkormányzatával 2005. december 28. napján 

határozatlan időre szóló kötött társulási megállapodást a „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /továbbiakban: Mötv./ 146. § (1) bekezdésében rögzített 

kötelezettség alapján nem kívánja felülvizsgálni, mely által a Társulás 2013. június 30. napjával 

megszűnik. Tekintettel azonban arra, hogy a feladatot a jövőben is együtt, hasonló feltételekkel 

kívánja ellátni, ezért a II/1. pontban lévő szerződés megkötésével az ellátás jogfolytonosságát 

biztosítja. Mind az ellátásban, mind az ellátásban résztvevő védőnő személyében változást nem 

eredményez a II/1. pontban lévő szerződés megkötése. 

2. A Képviselő-testület 2013. július 1-jétől az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a védőnői alapellátási 

és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására a II/1. pontban szereplő feladat-

ellátási szerződés megkötésével az ellátás jogfolytonosságát biztosítja, melyre figyelemmel az I/1. 

pontban megszűnő társulási megállapodásból eredően a társult Önkormányzatok között nincs 

szükség elszámolásra. 

II. 

3. Hantos  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Magyarország helyi önkormányzatairól” 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában 

rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában 

foglalt, „a területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben, valamint „az 

iskola-egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott az 

Önkormányzatot terhelő területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező 

feladatok ellátására a határozat 1. számú mellékletében szereplő tartalommal feladat-ellátási 

szerződést köt Nagylók Község Önkormányzata Képviselőtestületével 2013. július 1-jei kezdő 

hatállyal, határozatlan időtartamra. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. számú mellékletében szereplő 

feladat-ellátási szerződés aláírására. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert  a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős:   Fischer József  polgármester 

Határidő:  2013. július 1. 
 


