
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám: …./2020. 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. október 14–ei ülésére 
 
 
Tárgy: Javaslat a védőnői beszámoló elfogadására. 

 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 

Készítette: Oláh Tibor jegyzői referens 

 
Előzetesen tárgyalja:  
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Megfelelő rész X-szel kitöltendő.  



 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 4) pontja szerit: A helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen: az 

egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. 

 

A védőnői szolgálatok területi elv alapján végzik tevékenységüket. A területi védőnői ellátásról 

szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 3. §-a meghatározza a védőnői szolgálat feladatait, 

melyek többek között a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív 

tevékenységek, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése 

érdekében végzett egészségnevelés. 

 

A 2019. évben végzett Védőnői szolgálat, védőnői munka beszámolója, annak elfogadása – 

tekintettel arra, hogy idén még nem került előterjesztés szerint a Képviselő-testület elé –, jelen 

Képviselő-testületi ülés feladata. 

 

A beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi, amely a fenti törvényi hivatkozást követi 

végig. A beszámoló elfogadása több, mint pusztán formális döntés, hiszen a képviselők így 

kerülhetnek összességben kapcsolatba a község lakosaival, védőnői ellátottakkal. A 

beszámolón keresztül rálátnak egy adott szakterületi ellátásban a település sajátosságaira, 

esetlegesen megoldásra váró problémáira. 

 

Kérem, a Képviselő-testületet, hogy a védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót – a 

kötelező feladatellátás szem előtt tartásával – megtárgyalni és az alábbi határozati javaslat 

szerint, elfogadni szíveskedjenek! 

 

Pilisborosjenő, 2020. október 05. 

 

 

 

Tömöri Balázs 

polgármester 

 

 

 

melléklet: Beszámoló Pilisborosjenői Védőnői Szolgálat 2019. évi munkájáról 

 

  



 

 

H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T   

 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a védőnői 

szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Felelős: Tömöri Balázs 

Határidő: 2020. október 15. 

 

 


