
Segesd Község Önkormányzata 

Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/598-002 

E-mail: info@segesd.hu 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. szeptember 19.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2017. (I. 25.) önkormányzati 

rendeletével szabályozza az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 

szabályokat. A hatályos rendelet szerint Segesd község közigazgatási területe két védőnői 

körzetet alkot. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a 

védőnői körzetek összevonására vonatkozóan 2022. március 30. napján kértünk véleményt, az 

ellátandó létszám alapján.  

A járási vezető védőnő 2022. április 6. napján megküldte előzetes szakmai véleményét a körzet 

összevonásával kapcsolatban, mely szerint az összevont körzet kialakítása szakmailag 

megalapozott és támogatható. 

A képviselő-testület a további eljárás lefolytatása érdekében, a 83/2022. (IV. 27.) 

önkormányzati határozatával az előzetes szakmai véleményt figyelembe véve, döntött a Segesd 

I. és II. számú védőnői körzet összevonásáról. 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától a 

védőnői körzetek összevonására vonatkozóan 2022. június 8. napján kértünk végleges szakmai 

véleményt, az ellátandó létszám, a módosított rendelet-tervezet, valamint az előzetes szakmai 

vélemény alapján.  

A járási vezető védőnő 2022. június 23. napján megküldte a szakfelügyeleti véleményt 

tartalmazó adatlapot.  

Az önkormányzat 2022. június 27. napján a szakfelügyeleti véleményt tartalmazó adatlapot, 

valamint az önkormányzati rendelet-tervezetet megküldte az országos tisztifőorvosnak, 

véleményezés céljából. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztály 2022. augusztus 15. 

napján megküldte a védőnői körzet módosításának országos tisztifőorvosi véleményét. A 

vélemény támogatja a védőnői körzet összevonását. 

 

A fentiek alapján megalkotásra került az egy védőnői körzetet tartalmazó módosító rendelet-

tervezet. 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
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Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell. 

 

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 

ab) környezeti és egészségi következményeit, 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. 

A fentiek alapján a rendelet-módosítás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat 

tükrében – az alábbi tájékoztatás adható: 

 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

A rendelet-módosításnak társadalmi és gazdasági hatása nincs.  

Költségvetési hatása: a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kevesebb támogatást fizet, 

de a bérjellegű kiadások is csökkenni fognak a helyettesítési díjjal. 

 

ab) környezeti és egészségügyi következmények: 

A rendelet módosításának környezeti következményei nincsenek, az egészségügyi 

követelmények a rendelet módosításával is biztosítottak.  

 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Nem releváns. 

 

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A módosítás a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükséges, 

elmaradásának következményeként jogszabálysértés valósulna meg. 

 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet módosításának alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek 

adottak, az eddigiekhez képest többlet pénzügyi feltételt nem követel meg. 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

szóló önkormányzati rendelet módosítását. 

 

 

Segesd, 2022. szeptember 14. 

 

        Bencze Imre 

        polgármester 

 

 

 

 


