Kunfehértó Község Polgármesterének
ELŐTERJESZTÉSE
A Képviselő-testület 2016. október 26-i ülésére

Tárgy: az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás
biztosítását.
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvényt (Eatv.).
2015. augusztus l-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az
Eatv. állapítja meg:

,,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 "
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban
meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése
alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:
„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."
Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1 )-(2) bekezdése szerint:
„háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak
személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező
határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység- törvényben
meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben
folytatható."
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint az
önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét:
„5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a
települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos; illetve védőnő véleményét."

A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során
ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is."
Ez a szerv a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI)(1096 Bp., Nagyvárad tér 2.)
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet a jelenlegi körzethatárokat tartalmazza. Kunfehértó
község közigazgatási területe minden egészségügyi alapellátás tekintetében egy körzetet alkot.
Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló önkormányzati rendeletet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.
Kunfehértó, 2016. október 15.
Huszár Zoltán

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló
……/2016.(X.…...) önkormányzati rendelet elfogadásáról
(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
1. Társadalmi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatása csekély.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása az adminisztratív terheket csekély mértékben csökkenti.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése
meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó alapellátási feladatait, a 6. § (1)
bekezdése teszi kötelezővé a rendeletalkotási kötelezettséget. Tekintettel arra, hogy a törvény
hatályba lépését követően a védőnői körzet, iskola-egészségügyi ellátás meghatározása is
rendelettel történik, szükségessé vált az önkormányzati rendeletalkotás. Ennek elmaradása
mulasztásos törvénysértést eredményez.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 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.§
Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható.
2.§
(1) Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet
alkot.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.
3.§
(1) Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi,
illetve iskola-egészségügyi ellátási körzetet alkot.
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6400 Kiskunhalas, Nagy Szeder I. u. 1.
4.§
Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy vegyes fogorvosi
alapellátási körzetet alkot. A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.
5.§
Kunfehértó Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

6.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének az
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (V. 26.) önkormányzati
rendelete.
Huszár Zoltán
polgármester

Csupity Zoltán jegyző távollétében
Kristóf Andrea aljegyző

ZÁRADÉK:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel megtörtént.
Kunfehértó, 2016. október ……………..
Kristóf Andrea
aljegyző

