EL TERJESZTÉS

Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
2017. április …... napjára összehívott rendkívüli, nyílt testületi ülésére

…...napirendi pont

El terjesztés címe és tárgya:
Az egészségügyi alapellátási körzetekr l szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Tárgykört rendez jogszabály:
-

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény(továbbiakban: Mötv.)
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény
Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011.(XII. 23.) Kormányrendelet

El terjeszt :
Mészáros L rinc polgármester
Az el terjesztést készítette: Vargáné Sátor Mónika jegyz könyvvezet

Tisztelt Képviselő-testület!
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. január 31-i testületi ülésen
8/2017.(I.31.) határozatával elfogadta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet
tervezetet.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Alapellátási
törvény) 6.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a települési önkormányzat képviselő-testületének
figyelembe kell vennie a Kormány által kijelölt praxiskezelő – Országos Tisztiorvosi Hivatal –
által megadott szempontokat is az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásakor.
A rendelettervezetünk megalkotásánál a praxiskezelő által a körzetalakításra vonatkozó
szempontokat is figyelembe vettük.
Az elfogadott rendelettervezet véleményezés céljából megküldésre került az alapellátást végző
dr. Goda Lajos háziorvosnak, dr. Hargitai László fogszakorvosnak és Makai Kinga
védőnőnek, valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek.
Dr. Goda Lajos háziorvosnak, dr. Hargitai László fogszakorvosnak és Makai Kinga
védőnőnek és Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezetének véleménye
érkezett be, melyek egyet értenek a képviselő-testület által elfogadott rendelet-tervezettel.
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.évi XI. törvény 6.§ (1)
bekezdésének n) pontja rögzíti, hogy az egészségügyi államigazgatási szerv – a működési
engedély kiadására és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának ellenőrzésére jogosult, a
fővárosi és a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi)
hivatala, vagy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal – egészségügyi igazgatási és koordinációs
feladatai körében részt vehet az önkormányzati testületi üléseken, illetve részt vesz az
egészségügyi vonatkozású kérdéseket tárgyaló önkormányzati testületi üléseken és az
egészségügyi intézményeket felügyelő testületek ülésein. A testületi ülésre a meghívót
elküldtük a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
(8060 Mór, Szent István tér 2.) részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni
szíveskedjenek.
Felcsút, 2017. március 20.
Mészáros Lőrinc
polgármester
Rendelet-tervezet
Felcsút Községi Önkormányzat
…./2017. (…….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „az egészségügyi alapellátásról” szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - „az egészségügyi
alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, „az egészségügyi alapellátásról”
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai
kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének
kikérésével - a következőket rendeli el:
1.§ (1) Felcsút Községi Önkormányzat a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A
háziorvosi ellátás körzete Felcsút Községi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
(2) Felcsút Községi Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben
gondoskodik. A házi gyermekorvosi ellátás körzete Felcsút község közigazgatási területére
terjed ki.
(3) Felcsút Községi Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A
fogorvosi alapellátás körzete Felcsút község közigazgatási területére terjed ki.
(4) Felcsút Községi Önkormányzat a fogorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik.
A fogorvosi ügyeleti ellátás körzete Felcsút község közigazgatási területére terjed ki.
(5) Felcsút Községi Önkormányzat a védőnői ellátásról egy körzetben gondoskodik. A védőnői
ellátás körzete Felcsút község közigazgatási területére terjed ki.
(6) Felcsút Községi Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben
gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete Felcsút község közigazgatási területére
terjed ki.
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a község közigazgatási területén lévő háziorvosi körzet meghatározásáról
szóló 13/2002 (IX.11) számú rendelet.
Mészáros L rinc
polgármester

Dr. Sisa András
jegyz

Záradék:
Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került, a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
felcsúti hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Kelt: Felcsút, 2017. ….
Dr. Sisa András
jegyző

EL ZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján
Rendelet-tervezet címe:
Felcsút Községi Önkormányzat képviselő-testületének …./2017.(I…..) önkormányzati
rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelent s hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása számottevő társadalmi, gazdasági
hatással nem jár, a tervezetben foglalt szabályozás megalkotásával jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület.
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és egészségügyi
következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A feladatra vonatkozóan a rendelet megalkotásának elmaradása
törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
Egyéb hatás: további hatás nem várható.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.
I N D O K O L Á S
(a 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján)
Felcsút Községi Önkormányzat Képvisel -testületének
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
szóló rendeletéhez
A Fejér Megyei Kormányhivatal 2016. évi éves ellenőrzési tervében foglaltaknak megfelelően
felülvizsgálati kötelezettségünk keletkezett, melynek során indokolt volt a hatályos rendelet
átfogó módosítása okán egy új jogszabály megalkotása. A részletes indokolásra a
rendelettervezet tárgyalásának előterjesztésében kitértünk.
Felcsút, 2017. március 20.
Dr. Sisa András
jegyz

