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Tisztelt Képviselő-testület! 

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

pontja alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása  helyi önkormányzati feladat. 

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

bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza: 
 

„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 Eü. tv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzat képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátások körzeteit rendeletben állapítja meg. Több településre is kiterjedő ellátás 

esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 

határozzák meg. A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős 

országos módszertani intézet véleményét is. 

 

Nemesvámos és Veszprémfajsz települések egy háziorvosi (vegyes) körzetet, egy védőnői körzetet 

alkotnak. A háziorvosi és a gyermekorvosi ellátást  a Med-Ox 2005 Egészségügyi Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (ügyvezetője: Dr. Németh Balázs) önálló orvosi tevékenység 

keretében biztosítja. A két önkormányzat és a Kft. által 2012. december 12-én megkötött, 2013. 

január 1- től hatályos  feladat-ellátási szerződésben a felek rögzítették, hogy a körzet székhelye 

Nemesvámos.  

 

A két önkormányzat között a védőnői feladatok ellátására vonatkozóan 2013. június 5-én 

megkötött, 2013. július 1-től hatályos szerződésben a felek megállapodtak, hogy a Nemesvámos 

Község Önkormányzata által fenntartott védőnői szolgálat védőnője Veszprémfajsz területén is 

ellátja a körzeti védőnői feladatokat. A szerződésben a védőnői szolgálat székhelyeként 

Nemesvámos, Petőfi u. 2. szerepel.  

 

A védőnőt Nemesvámos Község Önkormányzata közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.  

Az iskola-egészségügyi ellátást Nemesvámoson személyes közreműködőként  szintén a Med-Ox 

2005 Kft. végzi,  a területi  védőnővel együtt.  

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a veszprémi központi ügyelet keretében (8200 

Veszprém, Kórház u. 1.) biztosított, az önkormányzat a feladat ellátására 2005. december 13-án 

szerződést kötött  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával. (A megállapodás a 

feladatellátást érintő szervezési, finanszírozási feltételek, jogi szabályozás változása miatt 2014. 

május 1-től módosításra került.)  

 

Fogorvosi ellátás helyben nincsen, a fogorvosi alap- és sürgősségi ellátás igénybevételére - 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, 1997. január 1-től  hatályos megállapodás 

alapján -VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretében működő fogorvosi szolgálat kijelölt 

fogorvosi körzetében (ez az 5. számú körzet) van lehetőség. 

 

Mint Önök előtt is ismeretes az egészségügyi alapellátások körzeteiről jelenleg nincs az 

önkormányzatnak rendelete, a rendelet megalkotásával a képviselő-testület az Eü. tv. 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott kötelezettségének tesz eleget. A rendelet-tervezet a jelenlegi 

állapotnak megfelelő szabályozást tartalmaz, a korábbi testületi döntéseket rögzíti.  
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A képviselő-testület a 30/2016.(III. 31.) számú határozatával jóváhagyta jelen előterjesztés szerinti 

tartalommal a rendelet tervezetét, mely megküldésre került a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet  

részére véleményezésre.  

 

Mivel az intézet a rendelet tervezetben szereplő adatokat és a körzetek szerinti felosztást 

megfelelőnek találta, ezért sor kerülhet az önkormányzati rendelet megalkotására. 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelethez 

 

A tervezett rendelet 

 

1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteit határozza meg, amely a kialakult körzethatárokat, 

az ellátást végzők személyeit nem változtatja meg, így hatása az előzőektől nem fog eltérni. 

 

2. környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet az egészségügyi szolgáltatások igénybevételi lehetőségeiről tájékoztatja a lakosságot.   

 

3. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Nem relevánsak. 

 

4. megalkotásának  szükségessége, a  rendeletalkotás  elmaradásának  várható   következményei: 

Az egészségügyi alapellátásokról szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzat számára a 

rendelet megalkotását. Elmaradása törvényességi észrevételt eredményezhet. 

 

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati 

rendelet előterjesztésnek megfelelő tartalommal történő megalkotására.  

  

 

 

Nemesvámos, 2016. április 20. 

 

                                                              Kötél Krisztina  

               jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

 az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

 

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. § (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzatának közigazgatási területe Nemesvámos Község 

Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot. A körzet 

székhelye: 8248 Nemesvámos, Petőfi u. 2. 

(2) A háziorvosi alapellátás helyben történő igénybevételére a Veszprémfajsz, Fő u. 57. szám alatti 

orvosi rendelő szolgál. 

 

2. § (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzatának  közigazgatási területe Nemesvámos Község 

Önkormányzatának  közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot. A védőnői körzet 

székhelye: 8248 Nemesvámos, Petőfi u. 2. 

 

3. § Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátást Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-átvállalási 

szerződés alapján a veszprémi központi ügyelet útján biztosítja. 

 

4. § Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi alap- és sürgősségi 

ellátásról - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodása alapján -  a 

Veszprém Megyei Jogú Város Egészségügyi Alapellátási Intézmény keretében működő fogorvosi 

szolgálat útján gondoskodik.  Veszprémfajsz Község Önkormányzatának  közigazgatási területe a 

veszprémi 5. számú fogorvosi körzethez tartozik. 

 

5. § Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. április 27. 

 

 

       Fertig József sk.                                                                          Kötél Krisztina sk. 

       polgármester               jegyző 
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INDOKOLÁS 

 

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

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a 

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

rendelet megalkotásával a képviselő-testület e kötelezettségének tesz eleget. A rendelet a korábbi képviselő-

testületi döntések eredményeképpen kialakult állapotnak megfelelő szabályozást tartalmaz. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

1. § A háziorvosi vegyes körzet területi meghatározását tartalmazza.  

2. § A védőnői körzet területi meghatározását tartalmazza. 

3. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról rendelkezik. 

4. § A fogorvosi ellátás és a fogorvosi ügyelet igénybevételi lehetőségét szabályozza. 

5. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik 

 

 


