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Tárgy:  Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatának megtárgyalása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével 
kapcsolatos ellenőrzési munkaterve szerint 2016. évben felülvizsgálja az egészségügyi tárgyú 
önkormányzati rendeleteket. 
 
A felülvizsgálattal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségünk során megállapítottuk, hogy 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény rendelkezéseinek, mely szerint 
 

„6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja 
és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 
megállapodásban határozzák meg. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 

 
Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és 
körzeteinek kialakításáról szóló 3/2006. (III. 31.) Ör. számú rendelete a következők miatt nem 
felel meg: 
 
A rendelet 3. § (2) bekezdése, mely szerint önkormányzatunk közös fogorvosi körzetet 
működtet Sümeg várossal együtt, már nem helytálló. 
 
Ugyanez a tény a 3. § (5) bekezdésével, mert a háziorvosi ügyeleti ellátást már nem Tapolca, 
hanem az Ajka Város Önkormányzatával közösen működtetett háziorvosi ügyelet keretében 
biztosítja önkormányzatunk.  
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A változásokat követően nem került módosításra az önkormányzati rendelet. 
 
A rendelet áttekintése során megállapítottam, hogy a bevezető része sem felel meg a hatályos 
jogszabályoknak, ezért hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása elengedhetetlen. 
 
Elkészítettük a rendelettervezetet a következők szerint: 
 
 
Rendelettervezet: 
 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
………. önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
 
Nyirád Község Önkormányzata 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 
véleményének birtokában a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) Nyirád község közigazgatási területe (a továbbiakban: Nyirád) egy vegyes háziorvosi 
(felnőtt- és gyermekorvosi) alapellátási körzetet alkot, amelynek székhelye 8454 Nyirád, 
Széchenyi utca 32. 
 
(2) Nyirád tekintetében a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti ellátás székhelye a Magyar Imre 
Kórház, 8400 Ajka, Korányi út 1. 

 
2. § (1) Nyirád egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot, amelynek székhelye 8400 Ajka, 
Rákóczi utca 5. 
 
(2) Nyirád tekintetében a rendelési időn túli fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye a Csolnoky 
Ferenc Kórház Szájsebészete, 8200 Veszprém, Kórház utca 1. 
 
(3) Nyirád tekintetében hétvégén és ünnepnapokon a fogorvosi sürgősségi ellátás székhelye 
8200 Veszprém, Halle utca 5/E. 
 
3. § Nyirád egy védőnői alapellátási körzetet alkot, amelynek székhelye 8454 Nyirád, 
Széchenyi utca 32.  
 
4. § Nyirád egy iskola-egészségügyi alapellátási körzetet alkot, amelynek székhelye 8454 
Nyirád, Széchenyi utca 32. 
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
(2) Hatályát veszti Nyirád Község Önkormányzati Képviselő-testületének az egészségügyi 
alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 3/2006. (III.31.) Ör. számú rendelete. 
 
 
 Nagy Gábor  Lovasi Erika 
 polgármester  jegyző 
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Amennyiben a Képviselő-testület Tagjai jóváhagyják a rendelettervezetet, azt véleményezésre 
felterjesztjük az alapellátásért felelős országos módszertani intézet részére (Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet, 1437 Budapest, Pf. 777/2).  
 
A módszertani intézet véleményének megérkezését követően kerülhet sor a rendelet 
megalkotására. 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 
rendelettervezete előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban 
Jat.) 17. §-a szerint:  
 
(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 
– előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell  

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen  
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait  
ab) környezeti és egészségi következményeit,  
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint  

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket.  

 
II. 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
kialakításáról szóló rendelettervezetében (a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai 
– a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint 
összegezhetők:  
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása  
 
aa) A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A jelen állapothoz képest változást nem eredményez, gazdasági, költségvetési hatása nincs. 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
Nyirád község lakossága egészségügyi alapellátásának körzeteit állapítja meg, környezeti 
következménye nincs. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  
A jelenleg hatályos önkormányzati rendelkezés nem felel meg a megváltozott törvényi 
előírásoknak, a jogalkotás elmaradása törvényességi észrevételt vonhat maga után. 
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c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 
 

 
A rendelettervezet indokolása 

 
A rendelettervezet 1-4. §-a az egészségügyi alapellátások körzeteit és ellátási területeit rögzíti, 
az 5. § a hatályba léptető és a hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezéseket tartalmazza. 
 
 
Kérem a Képviselő-testület tisztelt Tagjait az előterjesztés megtárgyalására, és a következő 
határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
….. határozata 

 
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja az 
egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelettervezetet. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendelettervezetet véleményezésre 
küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, (1437 Budapest, Pf. 777/2). részére, majd 
a vélemény kézhezvételét követően, a soron következő testületi ülésen terjessze azt 
elfogadásra a képviselő-testület elé. 
 
Felelős:  Lovasi Erika jegyző 
Határidő:  2016. november 30. 
 
 
 
Nyirád, 2016. november 8. 
 
 
 
 
 
  


