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Hantos   Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2014. (VII.29.)  
számú határozata 

 
a  területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására 

kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

 

Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 

előterjesztésében a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 

41. § (6) bekezdése alapján  

területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására+ 

kötött feladat-ellátási szerződés  módosítására vonatkozó előterjesztést, melyben foglaltakkal 

egyetértve az alábbi döntést hozza: 

 

I. 

 

A Képviselő-testület „Hantos Község Önkormányzata az Mötv. 41. § (6) bekezdése 
alapján, az Mötv. 13. § 4. pontjában rögzített, „az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. 
törvény – továbbiakban: Eütv.-152. § (1) bekezdés d) és e) pontjában foglalt, „a területi 
védőnői ellátásról” szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: 
ESzCsM rendelet –, valamint „az iskola-egészségügyi ellátásról” szóló 26/1997. (IX. 3.) 
NM rendeletben meghatározott területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői 
közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására területi ellátási kötelezettséggel Nagylók 
Község Önkormányzatával 2014. június 19. napján kötött  feladat-ellátási szerződését” – 
továbbiakban: Feladat-ellátási szerződés – 
az alábbiak szerint módosítja, mely a Feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítása: 

1.) A Feladat-ellátási Szerződés 9.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„9.1. 2435 Nagylók, Rákóczi u.11. sz. 

iskola-védőnői ellátás   Szerda:  11.30 órától – 12.30 óráig 
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  területi védőnői ellátás: 
nők és várandósok tanácsadása: 

            Csütörtök:      08.00 órától- 10.00 óráig 
csecsemő- és kisgyermek tanácsadás: 

              Hétfő:          09 órától – 10.00 óráig” 
2.) A Feladat-ellátási Szerződés 9.2 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„9.2. 2434 Hantos, Nagylóki út 3. sz. 
iskola-védőnői ellátás  Szerda:  10 órától – 11.00  óráig 
területi védőnői ellátás: 

nők és várandósok tanácsadása: 
 kedd:  0800 órától – 09.00 óráig 

csecsemő- és kisgyermek tanácsadás: 
                         Szerda:  08.00 órától – 09.00 óráig” 

 
3.) A  Feladat- ellátási szerződés 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
„ Feladat-ellátási szerződés 1. számú melléklete  

 
Nagylóki székhelyű közös védőnői körzet ellátási területe 

Nagylók Község Önkormányzat és Hantos Község Önkormányzata teljes közigazgatási 
területe, valamint  
• Nagylóki Csicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Hantosi Gesztenyés Kert 

Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 
• Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagiskolája , Mezőfalvi Petőfi Sándor 

Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Művészeti Iskola Hantosi Tagiskolája” 
 

4.) A Képviselő-testület  a Feladat-ellátási Szerződés egyéb pontjait módosítani nem 
kívánja, azok a Szerződő  felekre változatlanul érvényesek.  

II. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító Feladat-ellátási 
szerződés, valamint az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Feladat-
ellátási szerződés aláírására.  

 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő: 2014. július 31. 
 

/:Fischer József:/ sk.      /:Gálné Papp Erika:/sk. 
           polgármester               jegyző 
 


