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Tisztelt Képviselő-testületek!
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata által fenntartott területi védőnői szolgálat
működése Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és Balatonújlak települései tekintetében
látja el feladatát.
Balatonmáriafürdő a „BALATONMÁRIAFÜRDŐI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE
- TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008” projekt keretében a volt orvosi lakás átalakításával egy
korszerű védőnői tanácsadó épületet alakított ki a balatonkeresztúri 550 hrsz-u
ingatlanon.
Ez az ingatlan a jelenlegi megállapodásunk szerint Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. szám alatti
címen található, viszont az új épület ugyanezen helyrajzi számon, de a Keszeg u. 7. szám
alatti címen van.
A korszerű tanácsadó épület nettó 38.686.385,-Ft építési költséggel valósult meg, melynek
ünnepélyes átadása 2018. október 30-án megtörtént.
Az új épületben a védőnői munka 2019. január 1. napjától kezdődik, amelyhez a korábbi
Balatonkeresztúr Zrínyi u. 2. szám alatti működési engedély visszavonására, és a
Balatonkeresztúr Keszeg u. 7. szám alatti címre új működési engedély benyújtására van
szükség.
Az alap-megállapodásban értelemzavaró a 8. pontban a véleményekre írt határidő, és
életszerűbb és a gyakorlat szerint is a tervezet tárgyév január 15-ig történő megküldése
és február 5-ig történő visszajelzése.
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges a 2013. július 3. napján aláírt megállapodás
módosításának csatolása is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket,
módosítását elfogadni szíveskedjenek.
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határozati javaslat:
Balatonkeresztúr
Balatonmáriafürdő
Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdőn 2013. július
3. napján kelt védőnői szolgálat feladat-ellátási megállapodását a következők szerint
módosítja:
A megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A védőnői szolgálat működési helye 2019. január 1. napjától: Balatonmáriafürdő
Község Önkormányzat tulajdonában levő balatonkeresztúri 550 hrsz-u, természetben
Balatonkeresztúr Keszeg u. 7. szám alatt lévő épület.”
A megállapodás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.A feladatellátó önkormányzat a védőnői szolgálat költségvetési tervezetét legkésőbb
minden tárgyév január 15-ig írásban megküldi Balatonkeresztúr, Balatonújlak Községi
Önkormányzatok részére. Megbízó önkormányzatok legkésőbb tárgyév február 16-ig
jelzik megállapításaikat, véleményüket a többletkiadások tekintetében.”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási
megállapodás módosítását aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Balatonmáriafürdő, 2018. 12. 05.
Galácz György sk.
polgármester

Feladat-ellátási megállapodás
1. számú módosítás
mely létrejött egyrészről Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
(8648 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 9., képviseli: Galácz György
polgármester), Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8648
Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52., képviseli: Kovács József polgármester) és Balatonújlak
Község Önkormányzat Képviselő-testülete (8712 Balatonújlak Templom u. 3., képviseli:
Tüske Gáborné polgármester) között (továbbiakban: felek)
1. Felek megállapítják, hogy Balatonmáriafürdőn 2013. július 3. napján feladat-ellátási
megállapodást kötöttek a területi védőnői szolgálat ellátására (továbbiakban: alap
megállapodás)
2. A felek az alap-megállapodást közös megegyezéssel és képviselő-testületi felhatalmazás
alapján a következők szerint módosítják:
2.1 A megállapodás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A védőnői szolgálat működési helye 2019. január 1. napjától: Balatonmáriafürdő
Község Önkormányzat tulajdonában levő balatonkeresztúri 550 hrsz-u, természetben
Balatonkeresztúr Keszeg u. 7. szám alatt lévő épület.”
2.2. A megállapodás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.A feladatellátó önkormányzat a védőnői szolgálat költségvetési tervezetét legkésőbb
minden tárgyév január 15-ig írásban megküldi Balatonkeresztúr, Balatonújlak Községi
Önkormányzatok részére. Megbízó önkormányzatok legkésőbb tárgyév február 16-ig
jelzik megállapításaikat, véleményüket a többletkiadások tekintetében.”
3. Felek az alap-megállapodás egyéb pontjait változatlanul fenntartják.
4. Jelen megállapodást jóváhagyó határozatok:

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XII.10.) számú
Balatonújlak Község önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XII.10.) számú
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(XII.11.) számú határozata

Balatonmáriafürdő, 2018. december 11.
Galácz György
polgármester

Kovács József
polgármester

Tüske Gáborné
polgármester

