
 

1 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2015. (… . …) önkormányzati rendelete 

a védőnői körzetek meghatározásáról  

előzetes hatásvizsgálat 

 

 

I. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 

 

17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó 

részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. 

 

 (2) 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, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 

 

II. 

 

A  tervezett jogszabály módosítások várható hatásai – a Jat.  17. § (2) bekezdésében 

 foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 

 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 

 

 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 

aa) Társadalmi hatása:  a Tervezetnek a lakosság ellátására pozitív hatása van. 

A rendeletben meghatározott körzetek módosításával arányosabb területi 

és iskolavédőnői körzetek jönnek létre. 

ab) Gazdasági hatását tekintve a Tervezetnek a gazdasági hatása:Változatlan 

finanszírozási összeg folyósítása mellett,az ellátotti létszám a körzetek között 

arányosabb munkamegosztást, feladat ellátást eredményez. 

Továbbá a gyermeklakosság rendszeres szűrése betegség megelőzést 

eredményez. Az iskolai védőnői feladatellátás hatékonyságát szintén javítja a 

körzetek közötti arányosabb tanulói létszám elosztása. 
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b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 

A Tervezetben foglaltaknak környezeti következménye nincs. Egészségi 

következménye: folyamatosan megvalósul az anya- gyermek és csecsemővédelem, a 

tanulók egészséges fejlődésének folyamatos mérése, az esetleges rendellenes fejlődés 

időben történő észlelése prevenciós intézkedésként elengedhetetlen. 

 

 

c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 

A körzetek ellátotti létszámának arányos elosztása nem eredményez többlet 

adminisztrációt. 

 

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 

A szabályozás szükségessége az ellátási terület bármely okból történő megváltoztatása, 

a körzetek határait érintő jogszabályi kötelezettség. A jogalkotás elmaradása esetén a 

tanulói létszám folyamatos változása(csökkenése) következményeként egyes 

körzetekben a finanszírozás elvonásra kerülne, más körzetekben pedig az ajánlott 

létszám feletti ellátotti létszámot kellene a védőnőknek gondozniuk. A hatékony 

feladatellátás és finanszírozás érdekében a körzethatárokat folyamatosan felül kell 

vizsgálni, az ellátotti létszám változása függvényében pedig a szabályozást módosítani 

szükséges. 

 

 

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

 

A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet megalkotása a jelenlegi szabályozáshoz 

képest többlet személyi, szervezeti, feltételt nem igényel. Változatlan finanszírozás 

mellett is arányosabb munkamegosztást és kedvezőbb működési feltételt biztosít. 
A rendelet elfogadása érinti a szolgáltatási működési engedélyt, ezért az intézménynek 

- a működési engedély módosítása iránti kérelem - egyszeri szolgáltatói alapdíj fizetési 

kötelezettséget jelent. 

 

 


