
Indokolás 

 

Általános indokolás 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály 

tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a 

társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé 

teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. 

(2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt 

szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § 

szerinti egyeztetési kötelezettségről. 

 

A települési önkormányzatok a lakosság egészségügyi alapellátásáról a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) 

bekezdésének 4. pontja alapján kötelesek gondoskodni. Az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a települési 

önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátás 

körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 

önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. 

 

Az Eütv. 152. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körében gondoskodik: 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

Az Mötv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak 

abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb 

ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre. 

 

A védőnői szolgáltatási feladatok megszervezéséről az Önkormányzat a Kapcsolat Központ 

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás útján az Egyesített 

Családsegítő és Gondozási Központ - Kapcsolat Központ fenntartásával gondoskodik.  

 

A jogalkotásról szóló 2012. évi CXXX. tv. (továbbiakban: Jat.) a 5. § (1a) bekezdésében az 

alábbiakról rendelkezik: 

 

„Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén- ha a 

társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának 

szabályozására kiterjed- az önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban 

kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti önkormányzat képviselő-testülete 

jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-

testületének hozzájárulása szükséges.” 

 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tehát akként jogosult a rendelet 

megalkotására, hogy a társulásban résztvevő önkormányzatok mindegyikének hozzájárulására 

szükséges 



Részletes indokolás 

1.§ 

A rendelet területi és tárgyi hatályát tartalmazza. 

2.§  

Előírja, hogy a területi védőnői körzetekhez tartozó utcák jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

       

3.§ 

A védőnői feladatokat ellátó védőnők számát és a körzeteket tartalmazó mellékleteket 

határozza meg. 

4.§ 

A hatályba helyező rendelkezést tartalmazza. 

 

 

 

 


