
  

                                        
                                        

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
                                
                                
                                

                       
                                

    Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására 

                                
                                

                       
                                

    Bodorkós Ferenc polgármester 
                                
                                

                       
                                

    Dr. Görög István jegyző 
                                
                                

                       
                                

    Rendelettervezet 
Előzetes hatásvizsgálati lap 

                                
                                
                                

                  
                                

    Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) 
bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

                                
                                

                  
                                

    nyílt szavazás, az önkormányzati rendelet elfogadásához – 
figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára – a 
Képviselő-testület minősített többségű (az önkormányzati 
képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

                                
                                
  Gencsapáti, 2016. szeptember 2.                 
                                
                                
              (: Dr. Görög István s. k. :)    
                 jegyző       
                                
                                

 
 
 
 



  

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. 
pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. 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 (a továbbiakban: Eatv.), mely 2015. augusztus 1. napjától hatályon kívül helyezte az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152.§ (1)-(2) bekezdését:  
 

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

  a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

  b) a fogorvosi alapellátásról, 

  c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

  d) a védőnői ellátásról, 

  e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 

 (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok 
egyetértésben állapítják meg. 

 
 

2015. augusztus 1. napjától az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az 
Eatv. határozza 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 ügyeleti ellátásról,  

  d) a védőnői ellátásról, 

  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) A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős 
országos módszertani intézet véleményét is. 

 
 

Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése alapján 

     2. § (1) Háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának jogszabályban 
meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre 
emelkedésétől. 

 



  

 (2) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben 
meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat rendeletében 
meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 

 
 

A Kormány a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok vonatkozásában 2015. március 1. 
napjától a praxiskezelő - figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére - az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal. 2015. március 1. előtt a praxiskezelő az Országos Alapellátási Intézet (OALI) 
volt. 
 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 3/A. §-a alapján az ÁNTSZ-t a Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott 
országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkotja. 
 

A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmai-módszertani, 
tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, szakértői, valamint az 
egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve.  
A Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A NEFI az alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai  módszertani 
alapintézménye.  
 
 
Fentiekre tekintettel hatályon kívül kell helyezni a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 10/2002. 
(IX.24.) önkormányzati rendeletet, és az egészségügyi alapellátás körzeteiről új rendeletet kell 
alkotni, mely megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak.  
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást, illetve az érintett 
települések közigazgatási területét tünteti fel.  
 
A rendelettervezetet – figyelemmel az Eatv. 5. § (2) bekezdésére és 6. § (2) bekezdésére – 2016. 
augusztus 29-én kikértük az alapellátást végző Dr. Jánk Ottó háziorvos, Dr. Vargáné dr. Szolnoki 
Judit gyermek háziorvos, Dr. Szolomayer Anikó fogszakorvos, illetve Ipkovics Gusztáv Lászlóné és 
Vargáné Kámán Edit területi védőnők véleményét, valamint megküldtük véleményezésre az 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet számára. 
  

A háziorvosok, a védőnők, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet – esetleges – észrevételeit a 
testületi ülésen ismertetem a Képviselő-testület tagjaival. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a csatolt határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
 

../2016. (IX….) önkormányzati rendelete  
 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 
 
 

Gencsapáti 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 Nemzeti Fejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

1.§ A rendelet hatálya Gencsapáti község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás 
körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra 
terjed ki. 

 
 
 

Háziorvosi körzet 
 

2. § 
 

Gencsapáti község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és egy házi 
gyermekorvosi körzetet alkot.  
A körzet székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 6. 
 
 
 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
 

3. § 
 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat Szombathely Megyei Jogú Várossal 
megkötött társulási megállapodás keretében látja el. 

Az ügyeleti ellátás székhelye: 9700 Szombathely, Sugár u. 1 

 
 
 



  

Védőnői körzet 
 

4. § 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot.  
A körzet székelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 6. 
 
 
 

Fogorvosi körzet 
 

5. § 
 

Gencsapáti Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe a fogorvosi alapellátás, a 
gyermekfogászati alapellátás és a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot. 
A fogorvosi körzet székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 6.  
A fogorvosi ügyelet székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 4. 
 
 
 

Iskola-egészségügyi ellátás 
 

6. § 
 

Az iskola-egészségügyi ellátás a gyermek háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet az 
Egészségházban (9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 6.) biztosítanak. 

 
 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 

(2) A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a háziorvosi körzet kialakításáról szóló 10/2002. 
(IX.24.) önkormányzati rendelet.  

 
 
 

Gencsapáti, 2016. szeptember 8. 
 
 
 

 (: Bodorkós Ferenc :) (: Dr. Görög István :)  
 polgármester jegyző  
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. 
(III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 
2016. szeptember 9-én kihirdetésre került. 
 
 

 (: Dr. Görög István :)  
 jegyző  

 



  

 
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló  
önkormányzati rendelethez 

  
 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 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.  
  
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, 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 rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye 
 

Az egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb szintű 
jogszabály, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése teszi 
kötelezővé, a Képviselő-testület a rendelet elfogadásával törvényi kötelezettségét teljesíti. 
A rendeletalkotás elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményezne.  
 

 
 

Az Önkormányzati rendelet hatásai 

 
Társadalmi hatások: A Képviselő-testület a rendelet megalkotásával 

biztosítja az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5-6. §-ában meghatározott alapellátási 
kötelezettség megvalósítását.  

 
Gazdasági és költségvetési hatások: A rendeletnek gazdasági és költségvetési hatása nincs 

 
 



  

Környezeti és egészségügyi hatások: A rendelet által szabályozott alapellátási körzetek 
biztosítják, hogy a település lakói hozzájuthassanak a 
háziorvosi, a védőnői és fogorvosi alapellátáshoz, 
valamint az ügyeleti ellátáshoz.  
A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási 
intézmények gyermekei és tanulói számára biztosított 
az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az 
orvosi feladatok ellátásának biztosítása, egészségügyi 
preventív tevékenység ellátása. 

 
Adminisztratív hatások:  A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet 

nem eredményez, a végrehajtáshoz szükséges személyi 
állomány biztosított.  
Az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók 
érvényes működési engedéllyel rendelkeznek.  

 
 
 

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
 
Személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 

A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat megfelelő 
intézményrendszerrel rendelkezik.  
Az alapellátás egyrészt a szolgáltatóval megkötött 
szerződés, valamint a védőnők közalkalmazotti 
jogviszonyban történő alkalmazásával, illetve társulás 
útján valósul meg. 

 
 
 
 


