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Tárgy:

Az egészségügyi alapellátásról és
önkormányzati rendelet megalkotása

körzeteinek

kialakításáról

szóló

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyirád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 24-i ülésén
megtárgyalta és a 162/2016.(XI.24.) számú határozatával jóváhagyta az egészségügyi
alapellátások körzeteiről szóló rendelettervezetét.
Fenti határozatot és az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelettervezetet
véleményezésre felterjesztettük az alapellátásért felelős országos módszertani intézet
részére. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 2017. február 7-án érkezett véleményében
közölte önkormányzatunkkal, hogy a képviselő-testület egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló rendelettervezetben szereplő adatok és körzetek szerinti felosztások
megfelelőek.
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:
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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
polgármester

Lovasi Erika
jegyző

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.
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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.
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 a rendelettervezet elfogadására!
Nyirád, 2017. február 9.

