Előterjesztés
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére
Tárgy: Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása és kialakítása.

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: törvény) 5.§
(1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat feladata gondoskodni az egészségügyi
alapellátás keretében a háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról,
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskolaegészségügyi ellátásról. A törvény 5.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési
önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott
szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi
alapellátások körzeteit. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 2.§ (2) bekezdése alapján a praxisjog alapján végezhető önálló orvosi
tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. Ötv. 3. § (5) bekezdése
értelmében a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok működtetési joga 2012.
január 1-jével praxisjognak minősül, amely jog arra a körzetre terjed ki, ahol a háziorvos
2012. január 1-jén területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi ellátást nyújt.
Indokolás
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása vonatkozásában az önkormányzat
nem rendelkezik hatályos önkormányzati rendelettel, ezért a törvényi felhatalmazásból fakadó
jogalkotási kötelezettségének tesz eleget e rendelet elfogadásával. A rendelet tervezet
tulajdonképpen a jelenleg is működő egészségügyi alapellátási körzeteknek helyi
jogszabályba foglalását pótolja. A rendelet tervezet az eddigi körzethatárok tekintetében
változást nem tartalmaz.
Előzetes hatásvizsgálat
A rendeletalkotás
a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
b) költségvetési hatása: nincs.
c) környezeti, egészségi következményei: nincs.
d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem jelentős.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény elfogadása, illetve hatálybalépése. A rendeletalkotás elmaradásának
következménye írásbeli törvényességi észrevétel lehet.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELET TERVEZET
___________________________________________________________________________
Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……. (…...) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Alsószölnök község közigazgatási területén biztosított
egészségügyi alapellátásokra, valamint a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos,
fogorvos és védőnő által nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra és az azokat igénybe vevőkre
terjed ki.
(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. (a
továbbiakban: Eüatv.) 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott háziorvosi, házi
gyermekorvosi és az iskola-egészségügyi alapellátásokról a területi ellátási kötelezettséggel
működő egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik a
(3) bekezdés szerinti körzetben.
(3) A felnőtt és gyermek lakosságot ellátó vegyes háziorvosi és iskola- és ifjúsági
egészségügyi alapellátások körzete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: 9983 Alsószölnök, Fő út 21.
(4) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fogorvosi
alapellátásról a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatóval kötött
feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik. A körzet székhelye: 9970 Szentgotthárd,
Hunyadi út 18.
(5) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott területi ellátási
kötelezettséggel működő védőnői ellátásról védőnői szolgálat működtetésével gondoskodik az
(6) bekezdés szerinti körzetben.
(6) A védőnői alapellátás körzete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu községek
közigazgatási területére terjed ki. A körzet székhelye: 9983 Alsószölnök, Fő út 19.
(7) Az Önkormányzat az Eüatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott az
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti alapellátásról
Szentgotthárd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján
gondoskodik. A körzet székhelye: 9970 Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc u. 5.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Alsószölnök, 2016. március 23.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése 2016….-án megtörtént.
Alsószölnök, 2016. ……...
Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

A fentek alapján kérem a rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.
Alsószölnök, 2016. március 24.
Monek Zsolt sk.
polgármester

Az előterjesztést készítette: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző

