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Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 5. §-ában foglalt rendelkezések 
alapján a települési önkormányzat egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az iskola
egészségügyi ellátásról.

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM. rendelet 2. §-ában foglalt 
rendelkezések alapján az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési- oktatási 
intézményre kiterjesztve kell intézményenként, vagy több intézmény ellátásának közös 
biztosításával megszervezni.

Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos teljes, vagy részmunkaidőben, - a védőnő teljes, 
vagy részmunkaidőben, illetve a területi védőnő körzetéhez tartozó feladatként végezheti.

A városunkban működő általános iskolák, továbbá az egyházak és alapítvány által fenntartott 
köznevelési intézmények tanulóinak iskolaorvosi ellátására önkormányzatunk megállapodást 
kötött a területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosokkal.

A Torok Ignác Gimnázium, valamint a VSZC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola 
tanulóinak iskolaorvosi ellátását a Tormay Károly Egészségügyi Központtal megkötött 
Feladatellátási szerződés alapján Dr. Vqjna Annamária látja el.

A Tormay Károly Egészségügyi Központtal Feladatellátási szerződést kötött iskolaorvos látta 
el az Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakközépiskola tanulóit is, az iskolavédőnői 
ellátást Weidl Katalin biztosította önkormányzatunkkal kötött szerződés alapján.

Az Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakközépiskola (2100 Gödöllő, Faiskola tér 
13., OM azonosító 201622) képviseletében Galgóczi Ferenc főigazgató önkormányzatunkat 
tájékoztatta, hogy1 2020. szeptember 1-től az intézmény működtetését határozatlan ideig 
szünetelteti.
Az Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakközépiskola főigazgatójának írásbeli 
nyilatkozata alapján az. intézményt érintő iskola egészségügyi ellátás is megszüntetésre kerül

2015. évben Gödöllő Város Képviselő-testulete 56/2015. (IV.2) számú önkormányzati 
határozatával döntött arról, hogy a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei 
Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda iskola 
védőnői feladatait Annusné Nagy Katalin egyéni vállalkozó iskolavédönö lássa el.
Az iskolavédőnő tevékenységével kapcsolatban mindkét intézmény igazgatója elismerően 
nyilatkozott. Támogatják, hogy az intézményekben a jövőben is Annusné Nagy’ Katalin lássa el 
az iskolavédőnői feladatokat. Az iskolavédőnővel megkötött szerződés határozatlan időre 
szólóan jött létre azzal, hogy legalább ötévente felülvizsgálatra kerül. Az intézményvezetők 
nyilatkozatával egyetét lésben javaslom az iskolavédő  női tevékenységre vonatkozó szerződés 
hatályban tartását.

A jent lekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására.

Gödöllő, 2020. október „.. ”



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Az Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakközépiskola működésének szüneteltetésére 
tekintettel Gödöllő Város Képviselő-testülete hozzájárul és jóváhagyja, hogy a Tormay 
Károly Egészségügyi Központ az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó működési 
engedélyét, valamint az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel az iskolaegészségügyi 
ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződésben foglalt rendelkezéseket módosítsa.

Határidő: 15 munkanap
Felelős: Dr. Dunai György igazgató

HA TÁRÓ Z A TI JA VA SLA T H.

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és 
Szakközépiskola iskolavédőnői feladataira vonatkozó Weidl Katalin egyéni vállalkozó 
védőnővel 2015. október 21-én kötött szerződést, a határozat melléklete szerinti szerződést 
megszüntető nyilatkozat alapján megszünteti.

Határidő: Szerződés megkötésére 8 nap
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei 
Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Szent Imié Általános Iskola és Óvoda 
iskolavédőnői feladataira vonatkozó, Annusné Nagy Katalin egyéni vállalkozó védőnővel 
2015. július 6-án k ötött szerződést hatályában fenntartja.

Határidő: határozat meghozatalára 8 nap 
Felelős: Dr. Gémesi György polgár mester



SZERZŐDÉST MEGSZÜNTETŐ NYILATKOZAT

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (Gödöllő, Szabadság tér 6.), 
képviseletében: Dr. Gémesi György polgármester,

másrészről Weidl Katalin (székhely: Gödöllő, Aulich Lajos 10/a), egyé ni vállalkozó 
iskolavédőnő között az alábbiak szerint:

1. A jelek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2015. október 21-én iskolavédőnői 
ellátás tárgyában létrejött szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

2. A felek kijelentik, hogy egymással szemben követelésük nincs.

Gödöllő, 2020, október „.......

Gödöllő Város Önkormányzata 
képviseletében:

Dr. Gémesi György 
polgármester

Weidl Katalin 
iskolavédőnő


