
Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármestere 

ELÖTERJESZTÉS 
körzeti védőnői munkakörrel szemben támasztott követelmények meghatározása, valamint 
körzeti védőnői munkakörben, egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás 

tárgyában 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 51/A §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben
eljárva veszélyhelyzetet hirdetett ki a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) szerint, mely a koronavlrus
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősítésre és meghosszabbításra
került.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve
a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiröl, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.

Előzmények: 
Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott védőnői közszolgáltatói alapfeladatot 2020. 
augusztus 1. napjától 7 fővel az önkormányzat látja el. A 3. számú védőnői körzet feladatainak 
ellátására Molnárné Rácz Beáta lett kinevezve, aki jelenleg várandóssága miatt táppénzen van, 
szülésének várható időpontja 2021. május 1. A 3. számú körzet feladatainak ellátását helyettesítéssel 
Gyöngy Agnes, Haraszti Marietta Ildikó és Szabó Mónika védőnők látják el. A helyettesítést Molnárné 
Rácz Beáta keresőképtelensége időszakára vállalják - azaz várhatóan 2021. május 1. napjáig (szülés 
várható időpontja) - ezért szükséges határozott időre egészségügyi szolgálati jogviszonyban körzeti 
védőnő kinevezése. 

Javaslat: 
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. 
(Xl. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése kimondja, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszony 
létesítése a munkáltató egyedi döntése vagy meghívásos eljárás alapján történhet. A (2) bekezdés 
szabályozza, hogy a munkáltató egyedi döntése vagy a meghívásos eljárás megindítása előtt 
szükséges megállapítani a betölteni kívánt munkakörrel szemben támasztott követelményeket a 
megfelelő jelöltek kiválasztása érdekében. 
A munkakörrel szemben támasztott követelményként az alábbiakat javaslom: 
Főiskola, védőnői szakképesítés, 
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- MESZK tagság
- érvényes Működési Nyilvántartási Igazolvány.

Tekintettel arra, hogy a munkakörrel szemben támasztott követelményeknek megfelel, 2021. április 
15. napjától Molnárné Rácz Beáta tartós távollétének idejére, egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
javasolom foglalkoztatni Szegedi Erikát () az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben 
dolgozók illetmény - vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján megállapított 
garantált illetménnyel, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (Ill. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében 
meghatározott juttatás, valamint ugyanezen rendelet 21. § (11) bekezdésében szabályozott területi 
pótlék megállapításával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kat. 46. § (4) 
bekezdése alapján átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntésre vonatkozó tájékoztatást 
elfogadni szlveskedJen. 



73/2021. (Ill. 30.) polgármesteri határozat: 
1. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és
meghosszabbított veszélyhelyzetben - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (Xl. 28.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján -
elhatározza, hogy Molnárné Rácz Beáta védőnő tartós távollétének idején betöltendő munkakörre
követelményként az alábbiakat határozza meg: 
- főiskola, védőnői szakképesítés,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- MESZK tagság
- érvényes Működési Nyilvántartási Igazolvány.

2. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörében eljáró Hajdúsámson Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (1. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és 
a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi 1. törvénnyel megerősített és 
meghosszabbított veszélyhelyzetben - az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 
törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (Xl. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján - 
elhatározza, hogy 2021. április 15. napjától Molnárné Rácz Beáta védőnő tartós távollétének idejére 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatja Szegedi Erikát ().

A körzeti védőnő illetményének elemei: 

az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. számú melléklete alapján megállapított 
garantált illetmény, 
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (Ill. 3.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdésében 
meghatározott juttatás, valamint 
ugyanezen az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (111. 3.) Korm. rendelet 21. § (11) 
bekezdésében szabályozott területi pótlék. 

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a szükséges valamennyi intézkedést 
megteszi. 

Határidő: 2021. április 15. 
Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

Hajdúsámson, 2021. március 30. 

,,A döntéshozatalra a Kat. 46. 

Balázs Erika 

Dr. Danku József 
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