
Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 
február 21-i ülésére 

6. Napirend 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 5. § (1) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról 
d) a védőnői ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az Eütv. 6. § (1) bekezdése alapján 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 alapján, önálló orvosi 
tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az Eütv. szerint a háziorvos, a házi 
gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi 
ellátás. A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban 
meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben. 
Törvényességi ellenőrzés körében megállapításra került, hogy a háziorvosi ügyeletet is szükséges 
leszabályozni. Erre vonatkozik a mostani rendeletmódosítás. 

 
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletalkotás a lakosság zavartalan, folyamatos ellátása érdekében fontos. 
Környezeti és egészségi következményei: 
A betegeknek alapvető érdeke fűződik a rendelet megalkotásához, a háziorvosi ügyeleti ellátás 
igénybevételénél az ellátást kötelezően biztosító körzetek pontos területi leírásához. 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem mérhető hatás 
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdése meghatározza az 
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait. Ehhez kapcsolódóan szükséges a rendelet 
megalkotása az alaprendelet ügyeleti ellátással történő kiegészítése. 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az 
egészségügyi szolgáltatóknál adottak. A jogszabály megalkotásának előkészítése a Vaszari Közös 
Önkormányzati Hivatalnál biztosított. 

 
 



Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2017.(II….) önkormányzati 

rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 7/2016.(VI.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Vaszar Község Önkormányzatának 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 

foglalt feladatkörében eljárva, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Diószegi út 64.) véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 7/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelet 

1. §-a (a továbbiakban: rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Vaszar község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: Vaszar, Fő u. 14., ellátási 

területe Vaszar és Takácsi községek közigazgatási területe.” 

2. § A rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki. 

„1. § (5) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Pápakörnyéki 

Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet útján látja 

el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.” 

 

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Varga Péter Pfilfné Bagics Judit 

 polgármester jegyző 

 

Záradék: 

 

Kihirdetve: 2017. …………. 

 

 

 Pfilfné Bagics Judit 

 jegyző 
 

 
Részletes indokolás 

1. § A háziorvosi ellátás székhelyét pontosítja. 

2. § A háziorvosi ügyeletellátást határozza meg.  

3. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

Vaszar, 2017.  

 Varga Péter polgármester 


