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Pótelőirányzat kérése védőnői kiegészítő pótlék kötelező kifizetésére 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2016. október 28-i ülésére 

Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
A Kormány a 126/2017. (VI.8.) Korm. rendeletében rendelkezett a védőnői kiegészítő pótlék 
kifizetéséről. 
 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozá-
sának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 

 
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tör-
vény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszíro-
zásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Kr.) 21. §-a a következő (10a)-(10c) bekezdéssel egészül ki: 
„(10a) A védőnői szolgáltató havonta 33 000 Ft védőnői kiegészítő díjazásra 
jogosult, amelyet a védőnői szolgáltató a védőnőt közvetlenül megillető béré-
nek (illetményének), jövedelmének kiegészítésére köteles fordítani (a további-
akban: védőnői kiegészítő pótlék). 
(10b) A védőnői kiegészítő pótlék összegére a védőnői szolgáltató akkor jogosult, 
ha a védőnőt teljes munkaidőben foglalkoztatja, részmunkaidőben történő foglalkoz-
tatás esetén a díj arányos része illeti meg. 
(10c) A védőnői kiegészítő pótlék a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is 
tartalmazza.” 
 
2. § A Kr. a következő 76/N. §-sal egészül ki: 
„76/N. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rende-
let módosításáról szóló 126/2017. (VI. 8.) Korm. rendelettel megállapított 21. § 
(10a) bekezdése szerinti védőnői kiegészítő pótlék a védőnőt első ízben a 
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2017. november hónapra járó bérének (illetményének), jövedelmének kifizeté-
sekor illeti meg.” 
 
3. § A Kr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 
4. § A Kr. 
a) 21. § (4) bekezdésében a „12%-ának megfelelő összeget” szövegrész helyébe a 
„legalább 12%-át” szöveg, 
b) 21. § (10) bekezdésében az „a (11) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „a 
(10a) és (11) bekezdés szerinti” szöveg 
lép. 
 
5. § Ez a rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba. 

 
A kormányrendelet az önkormányzat részére kötelezően végrehajtandó. A kiegészítő pótlék 
fedezete megérkezett.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a védőnői kiegészítő pótlék ügyében készített 
előterjeszt megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen. 
 
 
 
 

 
Rétság, 2017. november 15.                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (XI.24.) számú határozata 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kérése a védő-
női kiegészítő pótlék kifizetésének tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület november hónapra a védőnői szolgálat dolgozói részére 2 fő x 27.049 Ft 
bérköltséget és 5.951 Ft járulékköltséget a NEAK finanszírozás terhére biztosíja. 
 
A módosításokat a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási tételei között a soron következő 
módosításkor át kell vezetni.   
 
 
Határidő: 2017. szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

     
 
 
 
      Dr. Varga Tibor s.k. 
                 jegyző 


