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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a 
települési Önkormányzatok kötelesek gondoskodni az egészségügyi alapellátásról.  
Az alapellátásra – Szigetszentmiklós Felsőtag településrész vonatkozásában – a Budapest-
Csepel Önkormányzat Egészségügyi Iroda és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata között 
1998. július 30. napján megállapodás jött létre Szigetszentmiklós közigazgatási területéhez 
tartozó Felsőtag településrész lakosainak háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és ügyeleti 
ellátásával kapcsolatban.  
A két önkormányzat alpolgármestere között lefolytatott előkészítő tárgyalások 
eredményeképpen a korábbi okirat közös megegyezéssel történő megszüntetésére, és új 
megállapodás aláírására teszek javaslatot.  
 

Az új megállapodás (1. sz. melléklet) szerint Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
abban állapodik meg Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával, hogy Felsőtag lakosai 
vonatkozásában  

* átvállalja  a védőnői szolgáltatás ellátásának feladatát és  a 49/2004. (V. 21) 
ESZCSM rendelet előírásai szerint biztosítja azt (az ellátandó terület utcajegyzékét a 2. sz. 
melléklet tartalmazza).  

* ügyeleti ambuláns szolgáltatásokat nyújt oly módon, hogy ambuláns rendelésen 
fogadja a lakosokat. Ezen tevékenység sem a felsőtagi lakosokhoz történő helyszíni 
kiszállásra, sem a gyermekügyelet körébe tartozó egészségügyi szolgáltatásokra nem terjed ki, 
ezekről Szigetszentmiklós Város Önkormányzata saját ügyeleti szolgálatával köteles 
gondoskodni. E szolgáltatás nem ró többletterhet Önkormányzatunkra.  

A vonatkozó előírások szerint alapfeladat átadásáról-átvételéről az érintett önkormányzatok 
Képviselő-testületeinek egybehangzó döntése alapján lehet megállapodást kötni.  

Önkormányzatunk valamint a Csepeli Egészségügyi Szolgálat vezetésével történt előzetes 
egyeztetést követően Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. 
december 16-i ülésén meghozott 403/2008.(XII.16.) számú határozatában hozzájárult ahhoz, 
hogy a védőnői szolgálatra vonatkozóan a Csepeli Egészségügyi Szolgálat kösse meg az 
REP-el a finanszírozási szerződést. A REP-finanszírozáson túlmenően a Csepeli 
Egészségügyi Szolgálat számára ténylegesen felmerülő költségek fedezetére 
Szigetszentmiklós Önkormányzat évi 1.500 eFt megbízási díjat fizet.  

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényből, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényből (a továbbiakban: 
„Törvény”) levezethető, hogy a fent bemutatott feladatok ellátásának szervezeti formája a 
megbízásos társulás, jogi kerete pedig a társulási megállapodás, amelynek tartalmi, formai 
kellékeit, főbb jellemzőit és előírásait a törvény meghatározza. Ezek elsősorban az alábbiak: 
 - megbízásos társulás fogalma a Törvény 7. § (1) bekezdése szerint: „A képviselő-
testület megállapodhat más képviselő-testülettel abban, hogy annak szerve, intézménye, más 
szervezete meghatározott feladatot, hatáskört, szolgáltatást ellát a megbízó önkormányzat 
számára.” 
 - a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához, megszüntetéséhez, év 
közbeni felmondásához mindkét társult képviselő-testület minősített többséggel hozott 
döntése szükséges, 
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 - a felmondás egyoldalú nyilatkozattal naptári év utolsó napjával, minősített 
többséggel hozott döntéssel lehetséges, amelyet azonban legalább 3 hónappal korábban meg 
kell hozni, 
 - a megállapodás szólhat határozatlan időre, feladat megvalósítására,  
 - a módosítást, megszüntetést, felmondást bármely fél kezdeményezheti, az erről szóló 
döntést a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül kell meghozni, 
 - a társulás tagjai célszerűségi és gazdasági szempontból ellenőrzik a társulás 
működését, 
 - a polgármester legalább évente egyszer köteles beszámolni a képviselő-testületnek a 
társulás működéséről, 
 - a társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni, 
 - a társulási megállapodást a Törvény szerint az aláírást követő 15 napon belül meg 
kell küldeni a közigazgatási hivatalnak, amely arra 30 napon belül törvényességi észrevételt 
tehet.  
 
Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete 98/2009.(III.26.) számú önkormányzati 
határozatával a szakértői szinten kétoldalúan egyeztetett társulási megállapodást egyhangúlag 
elfogadta és ezen döntéséről 2009. április 29-én kelt levelében értesítette önkormányzatunkat. 
 
Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati 
javaslatok elfogadására. 
 
Budapest 2009. május 27. 

Horváth Gyula 
          alpolgármester 
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Határozati javaslat: 
 
1. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

1. számú mellékletben szereplő megbízásos Társulási Megállapodás szerint biztosítja 
Szigetszentmiklós Város Felsőtag településrész számára – amely településrész a 2. számú 
mellékletben felsorolt utcákat tartalmazza – az egészségügyi ügyeleti ambuláns 
szolgáltatásokat, a védőnői ellátást, s az esetleges háziorvosi felkéréseket elismeri.  A 
Képviselő-testület a Társulási Megállapodást jóváhagyja, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály  
   polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató 
szavazata szükséges. 

 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelet előírásai szerinti 
védőnői szolgáltatás biztosításának feladatát Szigetszentmiklós Felsőtag 
településrészen – amely Szigetszentmiklós 2. számú mellékletben felsorolt utcáit foglalja 
magában – átveszi Szigetszentmiklós Város Önkormányzatától. Felkéri a 
Polgármestert, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálaton keresztül gondoskodjon az REP-
el való finanszírozási szerződés megkötéséről.  

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős:  Tóth Mihály  
   polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata 
szükséges. 

 
 

3. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
felkéri a Polgármestert, hogy a védőnői körzetek meghatározásáról szóló képviselő-
testületi rendelet módosításáról gondoskodjék. 
 

Határidő:  elfogadásra: azonnal 
   végrehajtásra: a megállapodás aláírására: azonnal 
     önkormányzati rendelet módosítására: 2009. szeptember 30. 
 
Felelős:  Tóth Mihály  
   polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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Előterjesztés 1. számú melléklete 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
Amely  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41.§.(1) bekezdésében, valamint a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény ( a 

továbbiakban: Törvény)  7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján létrejött 
 

egyrészről 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.; 
képviseli: Tóth Mihály polgármester), mint feladatot átvállaló, megbízott önkormányzat – a 
továbbiakban Átvállaló   
 
másrészről 
 
Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.; 
képviseli: Szabó József polgármester), mint feladatot átadó, megbízó önkormányzat – a 
továbbiakban Átadó   
 
között az alulírott napon az alábbi feltételekkel. 
 
 
Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás megkötését Átvállaló képviselő-testülete a …/2009. 
(VI.18.) Kt. határozatában, Átadó képviselő-testülete a 98/2009.(III.26.) számú 
önkormányzati határozatában jóváhagyta, ezért Átadó a jelen megállapodásban foglalt 
feladatok, szolgáltatások ellátásával bízza meg Átvállalót, amelyet Átvállaló elvállal. 
 

1. Megállapodó Felek rögzítik, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény (továbbiakban Ötv.) 8. § (4) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátásról 
a helyi önkormányzat köteles gondoskodni. Felek rögzítik azt is, hogy Átadó 
közigazgatási területéhez tartozó Felsőtag településrész (továbbiakban Felsőtag) 
lakosainak háziorvosi, házi gyermekorvosi, ügyeleti és védőnői ellátásával 
kapcsolatban Budapest-Csepel Önkormányzat Egészségügyi Iroda (képviselte: Tóth 
Mihály polgármester) és Szigetszentmiklós Város Önkormányzata között 1998. július 
30. napján megállapodás jött létre. Felek megállapodnak abban, hogy korábbi 
megállapodásukat közös megegyezéssel megszüntetik és helyette jelen társulási 
megállapodást kötik meg, mely alapján Átvállaló vállalja, hogy Átadó számára – a 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat intézményén keresztül – jelen megállapodásban 
foglalt szolgáltatásokat ellátja.  
Felek rögzítik, hogy „Felsőtag településrész lakosai” fogalma alatt értik jelen 
megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott utcákban állandó lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyeket.  
 
 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Átvállaló Felsőtag lakosai számára az ügyeleti 
ambulancia szolgáltatásait elérhetővé teszi, az egyes felsőtagi lakosokat az 
ambulancia rendelésén fogadja. Felek rögzítik, hogy az ügyeleti ambulancia helyszíne 
a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1212 Budapest, Áruház tér 8. szám alatti intézete. 
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2.1. Felek megállapodnak abban, hogy Átvállaló ügyeleti ambuláns tevékenysége nem 
terjed ki a felsőtagi lakosokhoz történő helyszíni kiszállásra, amennyiben ilyen jellegű 
igény merül fel, arról Átadó saját ügyeleti szolgálatával köteles gondoskodni. 
 
2.2. Az ügyeleti szolgálat vonatkozásában Felek megállapodnak abban is, hogy a 
gyermekügyelet körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások biztosításáról mindkét fél 
maga köteles gondoskodni. 
 
 

3. A háziorvosi szolgáltatások nyújtása vonatkozásában Felek az alábbiak szerint 
állapodnak meg. 
 
A Felek területi illetékességéhez tartozó területeken mindkét fél köteles a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően háziorvosi körzeteket kialakítani és gondoskodni a 
háziorvosi ellátás biztosításáról. Amennyiben valamely felsőtagi lakos Átvállaló 
területi illetékessége alá tartozó háziorvost kívánja felkérni, úgy ezen felkérést Felek 
elismerik, azonban a felkért háziorvos jogosult annak eldöntésére, hogy vállalja-e az 
adott lakos állandó háziorvosi kezelését. 
 
 

4. Az Átadó által közölt népességi adatok figyelembe vételével Átvállaló elvállalja a 
jelen megállapodás 1. számú mellékletében megjelölt terület lakosai számára a 
védőnői szolgáltatás biztosítását a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) 
ESzCsM rendelet előírásainak megfelelően. (Vonatkozó képviselő-testületi határozat: 
…………………………….) Felek megállapodnak abban, hogy Átvállaló legfeljebb 
120 gyermek gondozását vállalja a védőnői szolgáltatások nyújtása keretében. 
Amennyiben a 6.1. pontban szereplő jelentés szerint ezen létszám a lejelentett évben 
meghaladta a 120 főt, úgy az új védőnői körzet kialakítása Felek külön 
megállapodásának tárgyát képezi. Amennyiben a létszám a lejelentett évben a 155 
főt meghaladta, úgy Átadó köteles – az esetleges külön megállapodástól függetlenül – 
Átvállaló részére utólag, a lejelentett évet követő év június 30. napjáig megfizetni a 
4.1. pontban meghatározott megbízási díjnak a 120 gyermek ellátotthoz képest vett  
növekedéssel arányos részét. 
Átvállaló felhívja Átadó figyelmét, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási 
díjnak –  a ténylegesen ellátott gyermekek számához mért –  arányos csökkentésére 
nem nyújt lehetőséget! 
   

 
4.1. A védőnői szolgáltatások biztosításának finanszírozására Felek az alábbiak 
szerint állapodnak meg. 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerint Felsőtag területéhez tartozó 
gyermekek után járó REP-finanszírozás Átvállalót illeti meg, ezen gyermekek 
vonatkozásában Átvállaló felhatalmazása alapján a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat – mint a területi védőnői szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató – 
jogosult megkötni a finanszírozási szerződést a REP-pel, a kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 
217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 16. § (4) bekezdése alapján.   
 
Jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szolgáltatás ellátását Átvállaló – a 
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védőnői REP finanszírozáson felül – évi bruttó 1.500.000 Ft, azaz egymillió-
ötszázezer forint megbízási díjért vállalja. Átadó az összeget évi két egyenlő 
részletben, a tárgyi első félévre vonatkozóan június 30-ai, a tárgyi második félévre 
vonatkozóan december 31-ei határidővel, utólag utalja át Átvállaló önállóan 
gazdálkodó költségvetési intézményének, a Csepeli Egészségügyi Szolgálatnak a OTP 
Bank Zrt-nél vezetett 11784009-15521127 számú bankszámlaszámára, ennek első 
ízben 2009. június 30. napjáig eleget téve. Felek rögzítik, hogy Átadó 2009. évre is a 
teljes évre járó megbízási díjat köteles megfizetni.  
Átvállaló rögzíti, hogy a megbízási díjon felül jelen megállapodásban rögzített 
feladatok ellátásáért egyéb díjat vagy költséget Átadó részére nem számít fel.  
Átvállaló jogosult jelen megállapodást a Törvény 4. § (2) bekezdése szerint 
felmondani, különösen amennyiben Átadó a megbízási díjat Átvállaló felszólítása 
ellenére sem teljesíti.  
 

5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 2-4. pontjai alapján nyújtott 
szolgáltatások alapján jogszabály által előírt adatszolgáltatási és jelentési 
kötelezettségnek Átvállaló köteles eleget tenni, valamennyi statisztikai 
adatszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet Átvállaló végzi.  

 
6. Felek a társulás működésének, a szolgáltatás ellátásának célszerűségi és 

gazdaságossági szempontból történő ellenőrzésére az alábbiak szerint állapodnak 
meg: 

 
6.1. Átvállaló az érintett közigazgatási területre vonatkozóan, jelen megállapodás 4. 
pontjában foglalt szolgáltatás ellátásáról az 5. pontban foglalt hivatalos statisztikai 
adatok alapulvételével minden év végén jelentést készít, melyet a következő év 
január 31. napjáig ad át Átadó részére. A jelentésben bemutatásra kerül az ellátotti 
létszám, a felsőtagi lakosoknak a csepeli lakosokhoz viszonyított aránya, illetve ezen 
adatoknak a kiinduló évhez viszonyított aránya. Megállapodó felek kiinduló évnek 
tekintik a 2008. évet, amelyre vonatkozó – az ellátotti létszámot és a felsőtagi lakosok 
arányát bemutató – statisztikai adatokat jelen megállapodáshoz 2. számú mellékletként 
csatolják. A későbbiek során a szolgáltatás terhe növekedését-csökkenését ezévi 
statisztikai adatokhoz viszonyítva vizsgálják.  
 
6.2. A jelentés alapján Felek február végéig felülvizsgálják a szolgáltatás terhe 
növekedésének-csökkenésének kérdését, a megbízási díjat, s amennyiben szükséges, 
előkészítik a döntéshozatalt (pl. a módosításról, a 4. pontban jelzett külön 
megállapodásról, stb.).  
 
6.3. Átadó és Átvevő vállalják, hogy évente a polgármester által előterjesztett  
beszámoló formájában ismertetik a Képviselő-testülettel a társulás előző évi 
tevékenységét, pénzügyi helyzetét, a cél megvalósulását, a szolgáltatás ellátásának 
tapasztalatait, a 6.1. és 6.2. pontokban foglalt jelentés és felülvizsgálat megállapításait, 
és egyúttal a szükséges – pl. jelen megállapodás módosítására, megszüntetésére, 
esetleges új megállapodás megkötésére szóló – döntésekre vonatkozó javaslatot a 
Képviselő-testület elé terjesztik. Átadó vállalja, hogy beszámolóját legkésőbb minden 
év március 31. napjáig, Átvevő pedig legkésőbb minden év május 31. napjáig a 
Képviselő-testület elé terjeszti, ennek első ízben 2010. évben eleget téve.   
 
6.4. Átadó tudomásul veszi, hogy jelen megállapodásban foglalt szolgáltatások 
szakmai ellenőrzését az ÁNTSZ illetékes intézményei végzik. Átvevő vállalja, hogy 
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mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások ellátásának szakmai 
színvonala megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak. Átvevő biztosítja Átadó 
számára a szolgáltatás szerződésszerű ellátásának, szakmai színvonalának helyszíni 
ellenőrzését.  

  
 

7. Átvállaló – anélkül, hogy azok gyakorlásáról véglegesen lemondana – 
meghatalmazza a Csepeli Egészségügyi Szolgálatot (1212 Budapest, Áruház tér 8.; 
továbbiakban Egészségügyi Szolgálat) – mint önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervet –, hogy a jelen társulási megállapodásban rögzített jogait és kötelezettségeit 
nevében és helyette eljárva gyakorolja, kivéve azon eseteket, amelyekben a jogok 
gyakorlását illetve a kötelezettségek teljesítését jogszabály Átvállaló kizárólagos 
hatáskörébe utalja. Az Egészségügyi Szolgálat fentiek alapján ellátja a jelen 
megállapodásban felmerülő valamennyi pénzügyi bonyolítási tevékenységet, az 
Átvállalót illető pénzösszegeket vagy az Átvállalót esetlegesen terhelő bármely 
fizetési kötelezettséget saját költségvetése javára illetve terhére teljesíti. Az 
Egészségügyi Szolgálat mindenkori vezetője felelős a meghatalmazás körébe eső 
jogokkal élni és kötelezettségeket teljesíteni, beleértve ebbe az Egészségügyi Szolgálat 
képviseletében eljáró személyek kijelölését is. 

 
8. Felek jelen társulási megállapodásban foglaltak végrehajtására az alábbi 

kapcsolattartó személyeket jelölik ki: 
 

- A Csepeli Egészségügyi Szolgálat részéről: Viszkievicz Ferenc mb. 
intézményvezető (1212 Budapest, Áruház tér 8., telefon:  427-5196), aki jelen 
megállapodásban foglaltak teljesítésének igazolására is jogosult.  
 
- Átadó részéről: dr. Borók Dóra aljegyző (2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos 
utca 2., telefon: 24/505-502, Fax: 24/505-500, E-mail: 
borok.dora@szigetszentmiklos.hu), aki jelen megállapodásban foglaltak teljesítésének 
igazolására is jogosult.  

 
 

9. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosításához, megszüntetéséhez, év közbeni 
felmondásához mindkét fél képviselő-testületének minősített többséggel hozott 
döntése szükséges. A megállapodás felmondása egyéb esetben – minősített többséggel 
hozott döntés alapján – a naptári év utolsó napjával történhet, amelyet a döntéshozó 
képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni, és a másik féllel 
közölni.  

 
10. Amennyiben jelen megállapodás év közben szűnik meg, úgy Átvevő a 6.1. pontban 

meghatározott, adott részidőszakra szóló jelentést a megszűnést követő 1 hónapon 
belül készíti el Átadó számára. Átadó köteles a megbízási díj időarányos – és az 
esetleges létszámnövekedésből adódóan növelt – részét Átvevő számára a megszűnést 
követő 60 napon belül megfizetni.  
Amennyiben a megállapodás a naptári év utolsó napjával szűnik meg, úgy ezen 
időpontig a tárgyévi megbízási díjat Átadó köteles teljesíteni. Az adott évre szóló 
jelentést Átvevő a következő év január 31. napjáig teljesíti. Az esetleges 
létszámnövekedésből adódó megbízási díj-különbözetet Átadó a megszűnést követő 
60 napon belül teljesíti. 
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11. Jelen megállapodás aláírása napján, határozatlan időre – jelen megállapodásban foglalt 

feladatok ellátása idejére – jön létre, s a 12. pontban foglalt feltétellel lép hatályba.  
 

12. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást felülvizsgálat céljából a 
területileg illetékes ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi Intézete illetve az ÁNTSZ Budapest 
XXI. kerületi Intézete elé terjesztik. Jelen megállapodás azon a napon lép hatályba, 
amikor az illetékes ÁNTSZ-szervek a jelen megállapodás megkötéséhez a 
hozzájárulásukat megadják. 
 

13. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a vonatkozó 
jogszabályok megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják 
alá. 
 
 
Budapest, 2009. …................................ 
 
 
 
 
 …............................................…........ …............................................……........ 
  Budapest XXI. Kerület    Szigetszentmiklós Város 
           Csepel Önkormányzata           Önkormányzata        
         Tóth Mihály polgármester             Szabó József polgármester 
 
 
 
 
 

I. 
 

Az illetékes ÁNTSZ-szervek hozzájárulása 
 
Jelen társulási megállapodást a hatályos és irányadó jogszabályok rendelkezései alapján 
felülvizsgáltam és annak megkötéséhez hozzájárulok. 
 
Budapest, 2009. …........................   Ráckeve, 2009. …......................... 
 
 
 
 
….....................................................   ….....................................…........ 
  ÁNTSZ Budapest                             ÁNTSZ Ráckevei Kistérségi 
XXI. kerületi Intézete                                    Intézete 
 

II. 
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Az illetékes Védőnői Szolgálatok hozzájárulása 

 
Jelen társulási megállapodás rendelkezéseit megismertem és abból a Védőnői Szolgálatra 
háramló kötelezettségek teljesítésére kötelezettséget vállalok. 
 
Budapest, 2009. …........................   Szigetszentmiklós, 2009. …....................... 
 
 
 …...............................................  …........................................................ 
             Gyapjas Katalin                Kletterné Nyerges Ágnes           
              vezető védőnő           vezető védőnő,            
    Csepeli Védőnői Szolgálat            Szigetszentmiklós 
 
 
 
 

III. 
 

A Csepeli Egészségügyi Szolgálat záradéka 
 
Alulírott a Csepeli Egészségügyi Szolgálat (1212 Budapest, Áruház tér 8.) képviseletében 
eljárva akként nyilatkozom, hogy a fenti társulási megállapodást elejétől a végéig elolvastam, 
az Átadó meghatalmazását, az Egészségügyi Szolgálatot megillető jogosultságokat és terhelő 
kötelezettségeket tudomásul vettem, és az Egészségügyi Szolgálatra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 
 
Budapest, 2009. …............................... 
 
 
 

…............................................... 
Csepeli Egészségügyi Szolgálat 

Viszkievicz Ferenc 
megbízott intézményvezető 
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Előterjesztés 2. számú melléklete

Társulási megállapodás 1. sz. melléklete
 
 
UTCAJEGYZÉK - Szigetszentmiklós Felsőtag  
   
Bárka utca   
Dereglye utca   
Fehérrózsa utca   
Felsőtag   
Futórózsa utca   
Pirosrózsa utca   
Sárgarózsa utca   
Tihanyi utca   
Vadrózsa utca   
 
 
 
 

KIMUTATÁS  
A SZIGETSZENTMIKLÓS „FELSŐTAG” LAKOSSÁGÁNAK MEGOSZLÁSÁRÓL 

Felsőtag 
Teljes 

lakosság 
0-3 

évig 
4-6 

évig 
7-14 
évig 

15-18 
évig 

Bárka utca 50 0 3 9 5 
Dereglye utca 13 1 2 0 2 
Fehérrózsa utca 74 2 3 8 5 
Felsőtag 277 8 7 22 5 
Futórózsa utca 19 0 2 2 3 
Pirosrózsa utca 87 8 2 12 7 
Sárgarózsa utca 85 5 6 12 3 
Tihanyi utca 60 4 3 4 3 
Vadrózsa utca 71 6 8 6 6 
Összesen: 736 34 36 75 39 
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Társulási megállapodás 2. számú melléklete 
 

KIMUTATÁS 
A CSEPELI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÁLTAL ELLÁTOTT GONDOZOTTAKRÓL 

               
 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási határán túl ellátott terület 
               
 2008. 03. 01. adatok alapján       
         

 
"- tól" " -ig" Nyilvántartásban lévő  gondozottak 
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 Földes 2310 Felsőtag 90  végig             
     Összesen:         0 2 2 1 0 5
 Torda 2310 Felsőtag 2   92             
   2310 Felsőtag   1  végig           
   2310 Felsőtag Bárka       teljes         

   
2310 Felsőtag 

Dereglye         teljes         
   2310 Horgásztanya         teljes            
     Összesen:           1 4 8 10 2 25
 Zsoldos 2310 Fehér rózsa         teljes            
   2310 Futó rózsa         teljes          
   2310 Piros rózsa         teljes          
   2310 Sárga rózsa         teljes           
   2310 Vad rózsa         teljes           
   2310 Tihanyi u. 16   végig               
     Összesen:           2 6 29 26 10 73
   Szigetszentmiklós      3 12 39 37 12 103
   Csepel      385 706 1432 2340 5 4868
 Szigetszentmiklós mindösszesen 103
 Csepel mindösszesen 4868
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Előterjesztés 3. sz. melléklete 

 
M e l l é k l e t 

 
a „Javaslat Szigetszentmiklós Felsőtag településrész védőnői, valamint ügyeleti ellátására 
vonatkozó társulási megállapodás megkötésére ” című előterjesztéshez. 
 
 
Előterjesztés egyeztetve: 
 
dr. Süli Eszter jogi ügyintézővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan megfogalmazott vélemény, javaslat, észrevétel: 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos észrevételeim az anyagban átvezetésre kerültek. 
 
Budapest, 2009. május 27.  
 
 
             

           dr. Süli Eszter s.k. 
                 jogi ügyintéző 
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