KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁMYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(V. 26.) önkormányzati rendelet – t e r v e z e t e
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló, 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében foglaltakra, a következőket
rendeli el:
1.§ A település teljes közigazgatási területe egy-egy háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi alapellátási körzetnek tekintendő.
2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépése
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályba lépése napjától az orvosi körzetek megállapításáról szóló,
11/2002.(VIII.30.)Kt. sz. rendelet hatályát veszti.
Kunfehértó, 2016. május 18.

Huszár Zoltán
polgármester

Csupity Zoltán
címzetes főjegyző

Kihirdetve:
2016. május 26-án.
Csupity Zoltán
címzetes főjegyző

Indokolás
az orvosi körzetek megállapításáról szóló 7/2016.(V. 26.) önkormányzati
rendelet – t e r v e z e t h e z

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala adatkéréssel fordult az
Önkormányzat Jegyzőjéhez, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendeletet, szükség esetén aktualizált rendeletet küldjük meg részükre.
A felülvizsgálat során célszerűnek tűnt a meglévő, 11/2002.(VIII.30.)Kt.sz. rendelet hatályon
kívüli helyezése, és új rendelet előkészítése.
Kunfehértó, 2016. május 18.

Csupity Zoltán
c. főjegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
A hatásvizsgálat során vizsgálatra került:
˗
˗
˗
˗
˗

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás
Környezet- és egészségügyi hatása
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.
Környezet- és egészségügyi hatása:
A rendeletnek nincs ezen tényezőkre hatása.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendeletben foglaltak végrehajtása nem befolyásolja az adminisztratív terheket.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:
Az egészségügyi alapellátásról szóló, 2015. évi CXXIII. törvény 5.§-a előírja, hogy az önkormányzatok egészségügyi alapellátási kötelezettségük keretében mely alapellátásokról kötelesek gondoskodni. E jogszabály által biztosított az ellátásra szoruló betegek kötelező ellátása
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és szervezeti feltételek adottak.
Kunfehértó, 2016. május 18.

Csupity Zoltán
c. főjegyző

