
III-12 

Készítette: Holecz Andrásné munkaügyi ügyintéző 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. november 27-i ülésére 

 

Tárgy: Költségvetési előirányzat-módosítás kötelező védőnői béremelés miatt 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Közlöny 2019/101. számában megjelent a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet 

módosítása, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy 

bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes 

szabályairól. 

Az érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező, kizárólag – ide nem értve a 

munkavállalói résztulajdont – az állam, a helyi önkormányzat, az egyházi jogi személy vagy a 

vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában, vagy fenntartásában álló védőnői 

szolgáltató által foglalkoztatott védőnőkre alkalmazni kell 2019. július 1-től a 2003. évi 

LXXXIV. törvényben rögzített sajátos egészségügyi ágazati előmeneteli szabályokat. 

Az egészségügyi előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó védőnő havi alapbére (garantált 

illetménye) 2019. július 1-től nem lehet kevesebb, mint a 7. melléklet szerinti összeg. 

A védőnő havi alapbére (garantált illetménye) magában foglalja az egészségügyi 

szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot. A 

későbbi adatszolgáltatások érdekében a védőnők egzakt elkülönítésére új bértábla került 

kialakításra. 

A fenti jogszabályokra hivatkozva 2019. július 1-től a védőnők tekintetében megtörtént a 

béremelés, mely a 2019. évi költségvetést az alábbiak szerint érinti: 

2019. július 01-től 2019. november 30-ig kifizetésre kerülő béremelés összege: 834.100,- Ft, 

szociális hozzájárulási adó összege: 146.000,- Ft. 

Összességében 980.100,- Ft-tal szükséges megemelni a Medgyesegyházi Városi 

Önkormányzat Gondozási Központ védőnői szolgálatánál a bérelőirányzatot. 

 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

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

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2019. 

július 01-től a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ védőnői 

szolgálatánál a bérek jogszabályban előírt kötelező emelése megtörtént.  

A képviselő-testület felkéri a pénzügyi csoportot, hogy módosítsa és növelje meg 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ védőnői szolgálatánál a 

bérelőirányzatot a 2019. évi tartalékalap terhére 980.100,- Ft összeggel, melyből 834.100,- Ft 

bér és 146.000,- Ft szociális hozzájárulási adó. 

 

Felelős: Kraller József polgármester  

Határidő: azonnal 



 

 

Medgyesegyháza, 2019. november 22. 

 

 

             Kraller József s.k. 

                polgármester 

      

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kormányos László s.k. 

        jegyző 


