Beleg Község Önkormányzata Képviselő – testületének
4/2017. (I. 31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért
felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Beleg Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal
összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben
meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes
körűen biztosítsa.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Beleg község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetre, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.
2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása
2. §
(1) Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0-14 éves korú (gyermek),
valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság háziorvosi ellátását a kutasi I. számú háziorvosi
körzete útján, annak részeként biztosítja.
A körzet székhelye: 7541 Kutas, Petőfi utca 77.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat társulás formájában, a
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással kötött megállapodás keretében
látja el.
Az ügyeleti ellátás székhelye: Egészségügyi Központ 7500 Nagyatád, Tallián A. utca 2/A.
3. §
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői ellátást a kutasi I. számú
védőnői körzet útján biztosítja.
A védőnői körzet székelye: 7541 Kutas, Petőfi utca 75.
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4. §
(1) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt- és gyermekfogászat, valamint
az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi szolgáltatást a kutasi fogorvosi körzet látja
el.
A fogorvosi körzet székhelye: 7541 Kutas, Petőfi utca 75.
(2) Beleg község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy
fogorvosi körzetet alkot. Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti
ellátásról, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás útján
gondoskodik.
(3) A fogorvosi ügyelet székhelye (hétvégén és ünnepnapokon): 7400 Kaposvár, Ezredév utca
22.
5. §
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a
7541 Kutas, Petőfi utca 77. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

3. Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
7. §
Hatályát veszti Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelete.

Tamás Csaba
polgármester

Kihirdetve: Beleg, 2017. január 31.

dr. Varga Katalin
jegyző
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dr. Varga Katalin
jegyző

Általános indokolás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján
Beleg Község Önkormányzatának kell az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásáról, a védőnői
ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontja értelmében az egészségügyi alapellátás biztosítása Segesd Község
Önkormányzatának kötelező alapfeladata.
A háziorvosi ellátást biztosító települési önkormányzatra a háziorvosi körzetek kialakításán
túl számos más kötelezettség is hárul, többek között megkötni a háziorvosi szolgálatokkal a
2000. évi II. törvény szerint a feladatellátásra vonatkozó szerződést és gondoskodni a
megfelelően felszerelt háziorvosi rendelőről, biztosítani Beleg község lakosai részére a
megfelelő egészségügyi alapellátást.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt praxiskezelő által
megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményét is.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet célját fogalmazza meg, mely cél a magasabb szintű jogszabályok által
meghatározott feladatellátás önkormányzati szintű ellátásának tartalmi követelményét
biztosítja. A területi ellátási kötelezettség körében meghatározza azoknak a feladatellátóknak
a körét, akik a működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenységet az önkormányzat jelen
rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben végeznek.
2. §-hoz
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A háziorvosi körzetre, valamint a háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó adatokat
tartalmazza.
3. §-hoz
A védőnői körzetre vonatkozó szabályokat határozza meg.
4. §-hoz
A fogorvosi alapellátásra, valamint a fogorvosi ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket
határozza meg.
5. §-hoz
Az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezéseket taglalja a rendelet.
6. -7. §-okhoz
A hatályba léptető és a hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

