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Előterjesztés 

a képviselő-testület 2016. március 9.-i ülésére 

 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 

rendelet elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja, valamint 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § - 6. §-a kimondja: 

„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve 

védőnő véleményét. 

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő 

által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az 

egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet 

székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák 

meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 

 

A T. Képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének megfelelően a 14/2014. (IV. 11.) 

önkormányzati rendeletében határozta meg a Segesd közigazgatási területén működtetni 

kívánt háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetek számát és ellátási területeit. 

Mivel a Képviselő-testület a I. és II. számú háziorvosi körzet összevonásáról döntött, 

szükségessé vált a hatályos rendelet felülvizsgálata. Célszerű azonban a hatályos rendelet 

módosítása helyett új rendelet elfogadása, mivel a rendelet bevezetőjében felhatalmazást adó 

jogszabály már hatályát veszítette. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat 

megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük. 
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A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

 társadalmi hatása: Az önkormányzati rendeletben meghatározott háziorvosi, fogorvosi 

és védőnői körzetek az állampolgárok számára iránymutatással szolgálnak. 

 gazdasági hatása: nincs, 

 költségvetési hatása: nincs. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: 

 környezeti következmény: nem releváns. 

 egészségi következmény: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

 nincs. 

  

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 a rendelet megalkotásának szükségessége: A jelenleg hatályos rendelet nem felel meg 

a hatályos törvényi előírásnak. 

 a rendelet elmaradásának következménye: Észrevétel a jogszabályoknak való 

megfelelés biztosítása érdekében. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 
 a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását. 

 

Segesd, 2016. március 7.  

 

 Péntek László 

 polgármester 

 


