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I. NAPIREND ELŐTT  
 
 
Göntér Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 6 fős 
kapolcsi önkormányzati képviselőtestületből 5 fő, a taliándörögdi 8 fős önkormányzati 
képviselőtestületből 3 fő, a vigántpetendi 6 fős önkormányzati képviselőtestületből 3 fő jelen 
van.  
 
Kérte a képviselőtestületeket, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot 
fogadják el. 
 
 
Képviselőtestületek a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontot egyhangúlag, külön, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadták.  

 

 

 

 

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1.) Védőnői Szolgálat működése 
Előadó: Göntér Gyula polgármester 

 

 

 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy a mai rendkívüli együttes képviselőtestület 
összehívására azért volt szükség, mert a Társulási Szerződés módosítása miatt a Védőnői 
Szolgálattal kapcsolatban mindhárom településnek döntést kell hoznia, mivel az ideiglenes 
működési engedélyt csak 2010. szeptember 30-ig hosszabbítja meg az ÁNTSZ. 
 
Több főrumon is elhangzott, de még döntés eddig nem született. 
Kapolcs költségvetésében működés szerepel, eddig kijött ebből a pénzből, de a pénzügyessel 
kiszámolták, településenként 600 e/Ft-ot kell. 
 
Dr. Szabó József főorvos: Tisztelettel köszönt mindenkit, köszöni a meghívást, Kállai Tünde 
területi kistérségi vezető védőnő kollégájával együtt szeretnék megismertetni a lehetőséget 
egyfajta tájékoztatást. Jogszabály ismertetése.   
 
* 
Tájékoztatásul elmondta a képviselőtestületeknek, hogy a MEP a védőnői körzeteket 2 módon 
finanszírozza. Egyrészt finanszírozza a működőképes betöltött körzeteket, megfelelő 
pontértékű kondíciók alapján, megfelelő összeggel, a másik, amikor tartósan működőképes 
lenne egy körzet, de a személyi feltételei nem adottak, azaz helyettesítéssel van ellátva és ha 
tartós a helyettesítés, akkor csökkentett értékben finanszírozza. Akkor is finanszírozza, de 
nem olyan mértékben, mintha betöltött lenne. Az 1996/2003. számú jogszabály, mely a 
működési engedélyekről szól, többször módosítva lett. Az ideiglenes működési engedély 
feltételei függenek a személyi, szakmai, tárgyi, építészeti feltételektől. Van, amikor az 
elvárásokban hiány van, így nem csak ideiglenes működési engedélyt kap és ezeknek meg van 
szabva, hogy mire, mennyi időre lehet adni engedélyt. El kell várni, hogy pótoltassék az a 
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hiány. Három hónap az ideiglenes működési engedély kiadhatósága. Ez még 3 hónappal 
meghosszabbítható.   
Elmondta, hogy a kapolcsi körzetben 22 éve történik helyettesítéssel a védőnői ellátás, ami 
dicséretes annak a védőnőnek a javára írva, akinek a saját körzete, hiszen Monostorapáti 
körzet mellett ellátja ezt a körzetet is, összesen 6 falut. Ő magam is köszönetét fejezte ki neki. 
Ha Monostorapátinak lehet saját védőnője, akkor miért ne lehetne Kapolcsnak is?  
Létezik ebben a működtetésben a feltételrendszer. Ott pont megfelel a financiális és az 
optimális feltételeknek.  
A Védőnői Szolgálatnak nagyon sok minden más dolga van, amely központilag elő van írva, 
nemcsak a tanácsadások és a szűrések.  
A működési engedély itt 22 éve hosszabbítgatva van, amiben ellentmondás látszik. Egyik az, 
hogy forszírozni kellene az ellátást, úgy, ahogy a jogszabály elvárja, a másik, hogy ellátatlan 
terület nem lehet.  
Az utóbbi években a gyereklétszám és a szülési ambíciók egyre csökkentek. Ez nem jó, mivel 
csökken a nemzet. 
Sajnálatos, hogy a védőnői finanszírozásból nem minden védőnői kör jön ki. Az 
egészségügyet működtetni kell, az ellátást biztosítani kell, ez kötelezettség is. Ha valamihez 
pótolni kell, meg kell keresni a módját, hogy honnan. A Védőnői Szolgálatot működtetni kell. 
Lényeg, hogy az állást be kell tölteni. Nem kell elzárkózni a pályakezdő fiatalok elől, segíteni 
kell nekik a gyakorlatot, hiszen azok, akik védőnői diplomát kaptak, alkalmasak arra, hogy a 
védőnői feladatot ellássák. Átadta a szót Kállai Tünde területi kistérségi vezető  védőnőnek. 
 
Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Köszöntötte a megjelenteket, megköszönte 
a meghívást. A működési engedéllyel kapcsolatban elmondta, hogy az ÁNTSZ szabálytalanul 
22 éven keresztül hosszabbította meg a védőnő működési engedélyét személy hiányában. A 
jelenlegi finanszírozás konkrétan úgy volt, hogy, ha egy évnél tovább hiányzik egy védőnő, 
akkor egy bizonyos fix összegből, mely Kapolcs esetében 100 e/Ft-ot jelent, mivel csatolt 
községgel rendelkezik, ennek csak a 60 -%át kapták meg, és ebből finanszírozták a Védőnői 
Szolgálatot. Ha betöltésre kerül a státusz, ez a 100 e/Ft rendelkezésre fog állni. Még egy olyan 
kedvező lehetőség is van, hogy a most pályázni vágyó védőnő Start-kártyával is rendelkezik, 
tehát őneki további kedvezményeket adnak. Ez a lehetőség is fennáll, hogy kevesebbe kerül 
az ő foglalkoztatása, mint egy olyan védőnőnek, akinek több éves gyakorlata van. A többi 
összeg a pontszámokból adódik. A pontszámoknak megfelelően mindig változik ez az összeg, 
ez 330-nál nem lehet több, de sajnos itt 300 alatt van. Ez az összeg minden hónapban változik. 
Ahány gondozott van, annak a háromszorosát kell számítani, azt kell beszorozni a fővel és 
hozzáadódik az iskolai létszám. Ebből jön ki a pontfinanszírozás és ehhez a bizonyos fix 
összeghez a pontszámnak megfelelő összeg jön. 
A szakmai feladatokkal kapcsolatban elmondta, hogy miután itt egy 22 évvel ezelőtti 
helyettesítés megoldásával kezdődött a probléma, 22 évvel ezelőtt a Védőnői Szolgálat 
egészen mást jelentett, mint ma, egész más feladatokkal, egész más elvárásokkal, egész más 
jogszabályokkal. Tehát 2005. január 1-től érvényes ez a területi védőnői jogszabály, ami sok 
olyan dolgot előír a védőnőnek, ami a régi védőnőnek nem volt feladata. Ezt még tetézi az is, 
hogy 2006-tól a szűrővizsgálat is olyan leterheltséggel veszi igénybe a védőnőket, hogy 
egyszerűen helyettesítéssel képtelenség megfelelni a jogszabályi feltételeknek. Folyamatban 
van az is, hogy próbálják központilag a védőnői pontszámhatárokat lejjebb csökkenteni, de ez 
most elakadt. Elláthatatlanok a körzetek még olyan szempontból is, hogy, ha ez a bizonyos 
pontszám lejjebb csökken. A védőnőnek a saját a körzetét a jogszabályi feltételeknek 
megfelelően 100 %-ban el kell látni. De a helyettesített körzetben is csak ad-hoc feladatok 
ellátása szerepel. Ez a körzet 22 éve nem élvezi azt, amit egy teljes munkaidőben 
foglalkoztatott védőnő tudna nyújtani.  
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A pályázni kívánó védőnő motivációs levelét ismerteti a képviselőkkel. Elmondta, ez nem egy 
szokványos motiváció, amivel kezdi védőnői pályafutását.  Elmondta, egy rendkívül motivált, 
szakmailag felkészült, lelkes pályakezdő védőnőről van szó. Az ideiglenes működési 
engedélyt nem tudjuk tovább fenntartani, végleges működési engedély pedig csak úgy adható, 
ha betöltik a pályázatot.  Három éve nem találtunk olyan védőnőt, aki pályázott és eljött volna 
ide.  
Kérte a képviselőtestületeket, gondolják át és adják meg a lehetőségeket, hogy a védőnő 
pályázhasson. Kérte, hogy pozitívan döntsenek, mivel nem mindegy, hogy egy pályakezdő 
védőnőt milyen szeretettel várnak a községbe.  
 
Dr. Szabó József főorvos: A jelenlévő monostorapáti védőnőtől kérdezte, mikor volt 
tartósabban szabadságon? 
 
Földiné Sümegi Judit védőnő: Elmondta, hogy 22 év alatt 1 alkalommal volt folyamatosan 
egy hétig szabadságon.  Kapolcson nincs is helyettese, mert Szollár Gáspárné már nyugdíjas. 
 
Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Elmondta, hogy a helyettesítést is meg kell 
oldani. Felmerült egy olyan dolog is, hogy összevonás. Abban a sajátos rossz helyzetben van 
ez a település, hogy a szomszédos kis települések a veszprémi kistérséghez tartoznak, a 
veszprémi ÁNTSZ fennhatósága alá. A másik oldalról, a kapolcsi védőnő körzete akkora, 
hogy éppen túllépte azt a határt, amit a jogszabály megenged és már az idén módosítani 
kellett. Tapolca módosított is, olyan módon, hogy az iskolát levettük róla, és átadtuk az 
iskolaegészségügyi feladatot a tapolcai iskolai védőnőnek. Tehát semelyik irányba nem 
fognak majd tudni terjeszkedni ilyen módon. Beszélt ma a veszprémi vezető védőnővel, aki 
elmondta, hogy a szomszédos települések Nagyvázsony székhelyhez vannak csatolva, és 
olyan maximális pontszámuk van, hogy ők sem tudnak fogadni. Három településnél többet 
szakmailag sem tudunk támogatni. Összevonásoknál a vezető védőnő szakmai véleményét is 
ki kell kérni az önkormányzatoknak.  
 
Kajdi István polgármester: Elmondta, fáj a szíve, mert ősszel egy Orcsik Viktória nevű 
utolsó éves védőnőnek meghallgatása volt Kapolcson, mert szerették volna főállásban 
alkalmazni, de a kapolcsi testület úgy gondolta, hogy nincs rá szükség. Ők pályáztak egy 
védőnői rendelői épületre Taliándörögdön, a gesztorság nyilvánvalóan Kapolcson maradt 
volna, de ezt a pályázatot visszavonták, és nem is lehet visszahívni az akkor pályázó védőnőt. 
Egyébként ő a pontszámaiért járó normatívát kapta volna önkormányzati hozzájárulás nélkül. 
Nem igazán értette a kapolcsi képviselőtestület döntését, illetve ők sem gondolták, hogy a 
jogszabály változni fog. Mind a három önkormányzat abban a helyzetben van, hogy nem 
tudjuk, hogy az állam az ÖNHIKIT megadja, vagy nem adja meg. Mindent megtesz az 
önkormányzat, hogy a népességet megtartsa, az óvodában is maximális a csoportlétszám. 
Áldozzunk, de miből? Minden település támogatja a saját orvosát, vagy rezsi költséggel, vagy 
ezzel, vagy azzal. De, ha olyanra áldozunk, ami az egészségügyet támogatja, az azonnal 
csökkenti az ÖNHIKI-nket. Egyik oldalon szorítanak bennünket, hogy adjunk hozzá, másik 
oldalon meg kihúzzák. A pályakezdő védőnő esetében szerencsés, hogy Start-kártyával 
rendelkezik, már majdnem felébe kerül a munkabére, mintha főállású lenne.  Csak volt egy 
lehetőség, amit elszalasztottunk - azaz Taliándörögd község támogatta -, hogy saját védőnőnk 
legyen, ezt elszalasztotta egy másik település. Gyorsan kell dönteni, mert nagy bajban 
leszünk, ha nem töltjük be ezt a védőnői állást. A pontértékekkel kapcsolatban kérte, 
ismételjék meg számára a tájékoztatást.  
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Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Elmondta, hogy sajnos a TB nem 
finanszírozza, ha nem lesz működési engedélyük. A 43/1999. (III. 3.)  21. § Kormányrendelet 
írja elő, hogy miként történik a védőnő finanszírozása. Leírja pontosan, hogy az ellátási 
csoportok, a várandós anya, a 0-tól 6 éves korú gyerek, azon gyerekek után, akik már 
tankötelesek lennének, de nem járnak iskolába, ők 3 ponttal számolódnak, illetve, ha van 
oktatási intézmény, mint az iskola, akkor ahány beíratott gyerek van, azok egy ponttal 
számítódnak. Van egy törzsfinanszírozás, ami csatolt község esetében 100 ezer forint havonta, 
ezt megkapják minden hónapban, ez a fix összegű díj, ha helyettesítéssel van ellátva, akkor 
ennek csak a 60 %-át kapták, ez most 100 % lenne. A 10-es pont pedig azt írja elő, hogy az 
egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 330 forint lehet. Ezt a Regionális 
Egészségbiztosítási Pénztár minden hónapban kiszámolja, hogy mennyi a pontérték. 
Legutóbbi érdeklődésemkor sajnos 276 forint körül volt. Minden hónapban más, ez is pár 
hónappal ezelőtti adat.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, a mai nap beszélt a Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztárnál Beke Árpádnéval, aki felvilágosításul elmondta, hogy 150 fős létszám van és 358 
pontszám van itt a körzetben, ez márciusi adat, tényleg így van, hogy változó. A finanszírozás 
188 forint volt egy hónapra a körzetben, ami 60 %-a az egész finanszírozásnak. A gesztor 
önkormányzat a többi település egyetértésével kiírja a pályázatot, főállású védőnő felvételre 
kerül, abban a pillanatban az ÁNTSZ működési engedélyének egy feltétele már adott. azok az 
apróbb hibák, melyeket főorvos úr felsorolt, hogy a határozatban javítani kell, azok, ha 
megoldásra kerülnek, akkor a működési engedélynek akadálya nincsen. Ahogy lejelentjük a 
működési engedéllyel együtt, 100 %-os támogatást fog kapni az OEP-től ez a rendszer. 
Miután Start kártyával rendelkezik és pályakezdő, úgy gondolom, a bére sem lesz olyan sok, 
úgy vélem, a 100 %-os támogatásból ki kell jönni.  
 
Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Hozzátette, hogy útiköltség vonzat lesz, 
mivel veszprémi a pályakezdő védőnő.  
 
Marton Istvánné polgármester: Kérdezte, hogy ezt a pályázatot a gesztor önkormányzat, 
Kapolcs már nem adhatta volna fel? Akkor már előbbre lettünk volna egy lépéssel.  
 
Dr. Szabó József főorvos: Meg kell hirdetni, a pályakezdőt meg kell hallgatni.  
 
Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Annyi probléma van még, hogy a pályázni 
kívánó védőnő július végéig van itthon, egy hónapra kimegy külföldre, 2010. szeptemberétől 
tudna munkába állni.  
Az Egészségügyi Közlönyben nem kötelező, de a KSZK honlapon meg kell hirdetni az állást.  
 
Ács Lászlóné alpolgármester (vigántpetend): Elmondta, hogy az új vigántpetendi orvosi 
rendelőbe azokon a napokon, amikor nincs rendelés, az új védőnő tarthatna valamilyen 
fogadóórát. 
 
Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Fogadóórának nincs akadálya, az nem 
működési engedély köteles, de tanácsadás nem történhet, mert felszerelése csak a 
tanácsadónak van.  Szerencsés is lenne és örülnénk is neki.  
 
Korponai László képviselő (Kapolcs): Érdekes módon most 20 perc alatt elhangzott az, 
aminek el kellett volna hangzania már márciusban. Számára most egyértelműen világossá 
vált, hogy kell a védőnői szolgálat a faluban, a pályázatot ki kell írni. Településenként a 
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helyet biztosítani kell. Ahogy itt most elhangzott, az anyagi körülmények sem olyan 
kétségbeejtőek ebben a verzióban, mint ahogy azt eddig tudtuk. Mindenképpen ki kell 
hangsúlyozni azt, hogy a helyi körülményeket a háziorvosunkkal történt megbeszélés keretén 
belül tartsák meg, hogy a leendő védőnő tisztában legyen minden körülménnyel és az 
együttműködés megbeszélése is fontos. Örülünk neki, kérte képviselőtársait, hogy ebben a 
témában zárják le a dolgot. 
 
Kállai Tünde területi kistérségi vezető védőnő: Annyit szeretne hozzátenni, hogy mielőtt 
megkapják a védőnők az oklevelüket, előtte 7 hetes falusi, 7 hetes városi gyakorlaton kell 
részt venniük. Tehát tisztában van vele, hogy mit jelent egy falusi és mit jelent egy városi 
körzet. Ő veszprémi lakos, de falura szeretne jönne.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: A KSZK honlapon adva van, mit kell beírni a pályázatba. Azt 
kell eldönteni a testületnek, hogy a védőnői jogviszony időtartama, határozott, vagy 
határozatlan legyen-e, milyen jellegű a foglalkoztatásban legyen, teljes munkaidős, vagy 
részmunkaidős, hol legyen a munkavégzés helye, munkaköri megbízással járó lényeges 
feladatok, illetmény és juttatások, minden olyan, amit a törvény előír.  
Egyik, hogy ki kell írni a pályázatot, a másik, hogy mikortól lehet a munkakört betölteni.  
 
Göntér Gyula polgármester: Kérte a kapolcsi képviselőtestületet, mint gesztor 
önkormányzatot, aki egyetért a pályázat kiírásával kapcsolatban, kézfeltartással jelezze. 
 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal 

egyetértett és meghozta az alábbi: 

 
71/2010. (VII. 8.) számú képviselőtestületi   h a t á r o z a t o t 

 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a védőnői állással 
kapcsolatos pályázat KSZK honlapon való kihirdetésével- a csatolt 
minta alapján - egyetért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Göntér Gyula polgármester 

 
    
Göntér Gyula polgármester: Kérte a kapolcsi képviselőtestületet, mint gesztor 
önkormányzatot, aki a védőnői állás betöltésének időpontjával egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal 

egyetértett és meghozta az alábbi: 

 

  
72/2010. (VII. 8.) számú képviselőtestületi   h a t á r o z a t o t 

 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a meghirdetett 
védőnői állással kapcsolatban a felvételre került védőnő 2010. 
szeptember 1-től az állást betöltheti. 

 



 7

  
 
 
Göntér Gyula polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, megköszönte 
a képviselők részvételét és a testületi ülést 19 óra 30 perckor bezárta. 
 
 

K. m. f. t. 
  

 
 

 Göntér Gyula  Kajdi István   Marton Istvánné 
            polgármester                          polgármester                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

Vizeli Zoltánné 
    körjegyző 

 
 
 
 
 


