
 

 

 

 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. december 8. napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

 

Előterjesztés tárgya: 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 5/2016. (IV. 

29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 

javaslat megvitatása 

Előterjesztő megnevezése:  Kötél Krisztina jegyző 

Az előterjesztést készítette:  
                                                        dr. Berkiné Orbán Judit  

szervezési és igazgatási ügyintéző 

Iktatószám:  105-248/2016.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  --- 

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
                           

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Ez év áprilisában került sor az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására. A rendelet elfogadását megelőzően a tervezetet az alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményezte, azt megfelelőnek találta. 

A közelmúltban a Veszprém Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a megyében működő 

önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteit. Álláspontjuk szerint az egészségügyi 

alapellátásokról szóló törvényben felsorolt valamennyi alapellátás tekintetében, így az iskola-

egészségügyi ellátás esetén is rögzíteni kell az ellátás körzetét az önkormányzati rendeletben. 

A hatályos önkormányzati rendelet az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében nem tartalmaz 

szabályozást, mivel az önkormányzat közigazgatási területén nem működik köznevelési intézmény, 

a nemesvámosi általános iskolában tanuló veszprémfajszi diákok és a nemesvámosi óvodába járó 

veszprémfajszi gyermekek esetében az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvosi ellátást is biztosító 

Med-Ox 2005 Kft. személyes közreműködőként végzi, a védőnővel együtt. Az ellátás 

finanszírozására Nemesvámos Község Önkormányzatával (mint egészségügyi szolgáltatóval) kötött 

szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozása a 

nevelési, oktatási intézményben ellátandók létszáma alapján történik, amelyről a szolgáltató minden 

év október 31. napjáig adatokat közöl a tárgyév szeptember 30-i állapotnak megfelelően, mind a 

nemesvámosi, mind a veszprémfajszi gyermekeket érintően. 

Tekintettel arra, hogy ez az ellátás köznevelési intézményhez kötődik, Veszprémfajsz területén 

pedig nincs köznevelési intézmény, nem került rögzítésre a rendeletben ezen ellátás körzete. 

 

A kormányhivatal álláspontja azonban változatlan,  ezért  javasolom a rendelet kibővítését az 

iskola-egészségügyi ellátás körzetének megállapítására vonatkozó rendelkezésekkel.  

 

Az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a 

rendelet tervezetét meg kell küldenünk a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére véleményezés 

céljából. A vélemény birtokában kerülhet majd a későbbiekben sor a módosító rendelet 

megalkotására. 

  

 

 

Nemesvámos, 2016. december 2. 

 

 

        Kötél Krisztina 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                                

Határozati javaslat: 

 

…./2016. (XII. 8.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 

körzeteiről szóló 5/2016. (IV. 29.)  önkormányzati rendelet módosításának tervezetét az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.  

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet-tervezetnek a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

részére történő megküldésére. 

 

A módosító rendelet megalkotására az Intézet véleményének ismeretében, a későbbiekben kerül sor. 

 

 

Határidő: 2016. december 14. véleményezésre történő megküldésre vonatkozóan 

Felelős: Kötél Krisztina jegyző 

 

 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint 

 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő 

önkormányzati rendelethez 

 

A tervezett rendelet 

 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
Nem releváns. 

 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

Nem releváns. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Nem releváns. 

 

4. Megalkotásának  szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   következményei: 

Az egészségügyi alapellátásokról szóló törvény 6. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi 

alapellátások körzeteit minden települési önkormányzatnak rendeletben kell rögzítenie. A Veszprém 

Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében is rögzíteni 

kell az önkormányzati rendeletben a  körzetet, függetlenül attól, hogy a településen nem működik 

köznevelési intézmény. A rendeletalkotás elmaradása esetén törvényességi észrevételre kerülhet 

sor. 

 

5. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

  



INDOKOLÁS 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a szerint 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosításáról intézkedő 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 5. § (1) 

bekezdése felsorolja az egészségügyi alapellátásokat. Az Eütv. 6. § (1) bekezdése szerint a 

képviselő-testületnek  rendeletben kell   az egészségügyi alapellátások körzeteit megállapítani. Jelen 

rendelet megalkotásával a képviselő-testület e kötelezettségének az iskola-egészségügyi ellátás 

tekintetében is eleget tesz.  

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. § Az iskola-egészségügyi körzet kijelöléséről rendelkezik. 

2. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 

 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …. /2017. (…..) önkormányzati rendelete 

 az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 5/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

tervezet 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló CXXIII. törvény 6. § (2) 

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, mint 

országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 5/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelet a 

következő 2/A. §-sal egészül ki: 

 

„2/A. § Veszprémfajsz Község Önkormányzatának közigazgatási területe Nemesvámos Község 

Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy iskola-egészségügyi körzetet alkot. Az 

iskola-egészségügyi ellátás körébe tartozó feladatokat a háziorvosi alapellátást végző háziorvos és a 

területi védőnő látja el.” 

 

2. § Ez a rendelet 2017. …………… lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2017. ………………………. 

 

 

                     Fertig József                                                                        Kötél Krisztina  

                     polgármester                                                                               jegyző 


