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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet egyes 

rendelkezéseinek módosításáról 

 

Szerep Község Önkormányzat képviselő-testülete 2016. júliusi testületi ülésén 

fogadta el az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

9/2016(VII.24) önkormányzati rendeletét. 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – a Miniszterelnökség által 

meghatározott munkatervi feladatnak megfelelően- törvényességi felügyelet 

körében eljárva megvizsgálta a fenti rendeletet és a következőket állapította meg: 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 5.§ (1) bekezdés b) 

pontja, illetve 6.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-

testülete rendeletben megállapítja és kialakítja a fogorvosi alapellátás körzeteit. A 

rendeletalkotási felhatalmazás az egészségügyi alapellátás körzeteinek 

megállapítására és kialakítására terjed ki, a fogorvosi és ügyeleti feladatot ellátó 

megnevezését a függelékben javasolt szabályozni. 

 

Az önkormányzati rendelet az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 

rendelkezik, nem tartalmazza az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteit, erre tekintettel a rendelet 

kiegészítése szükséges.  

 

A szakmai segítségnyújtásban foglaltakat megvizsgálva és az abban foglaltakkal 

egyetértve elkészítettem az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

szóló rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló rendelettervezetet. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) 

bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 

szabályozás várható következményeit. A Jat. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel 

a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében 

– az alábbi tájékoztatást adom: 

 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen: 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

Nincsenek. 



ab) környezeti és egészségi következményei: 

Nincsenek. 

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A rendelet módosítása nem okoz adminisztratív többletterhet, mivel semmilyen 

adminisztratív terhet befolyásoló új szabályt nem állapít meg. 

 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: 

Az önkormányzatnak fennáll a végrehajtási szabályok tekintetében a jogalkotási 

kötelezettsége, melynek elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos 

jogszabálysértést követne el, illetve ellentétes lenne a magasabb szintű 

jogszabályokkal.  

 

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el a mellékelt rendelet-tervezetet.   

 

 

Szerep, 2017. január 12. 

 

 

                                                                              Tóthné Verő Tünde 

                                                 polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2017. (…………..) önkormányzati rendelete 

 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló  

9/2016.(VII.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Szerep Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, és az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 

(1) Szerep Község Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról szóló 9/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 2. §-át megelőző alcím helyébe következő rendelkezés lép: 
 

„Fogorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzetei” 
 

(2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: 
 
 „ (1) A Képviselő-testület a lakosság fogorvosi alapellátását és fogorvosi 

ügyeleti ellátását – életkori megosztás nélkül egy (vegyes) fogorvosi körzetben 

biztosítja.” 

(3) Hatályát veszti a Rendelet 

2. § (2) bekezdésében „az Armilodent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-

vel kötött feladatellátási szerződés alapján” szövegrész. 

2. § 

 

(1) A Rendelet 4. §-át megelőző alcím helyébe következő rendelkezés lép: 
 

„Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 

körzetei” 
 

(2) A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 

 

 



„4.§ 
 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Szerep 

Község Önkormányzata egy körzetben biztosítja, amely magában foglalja Szerep község 

teljes közigazgatási területét.” 
 
 

3. § 
 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő 

napon hatályát veszti. 

 

Szerep, 2017. január 8. 

 

T ó t h n é  V e r ő  Tünde                                                        K e s e r ű  László 

     polgármester                                                                                     jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetésének napja. 

 

 

Keserű László 

jegyző 


