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„Az előterjesztés törvényes.” 

 

ELŐTERJESZTÉS                                                  

    Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. május 27-én tartandó soros 

ülésére  a a Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást 

nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról szóló rendelet elfogadása 

 

           

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) 2016. március 1-

jén kelt levelében arról tájékoztatta valamennyi önkormányzat jegyzőjét, hogy 2016. év 

második és harmadik negyedévében kerül sor a települési önkormányzatok egészségügyi 

tárgyú rendeleteinek vizsgálatára.  

 

A kormányhivatal a vizsgálat elősegítése érdekében arra kérte a jegyzőket, hogy 2016. április 

30-ig vizsgálják felül a jelenleg hatályos egészségügyi alapellátások körzeteit meghatározó 

önkormányzati rendeleteket és biztosítsák a magasabb szintű jogszabályokkal való 

összhangját.  A kormányhivatal külön felhívta a figyelmet arra, hogy a körzetek megállapítása 

és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményét is.  

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a jelenleg hatályos, Fülöp Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatások  nyújtásáról, valamint az orvosi 

tevékenység végzésének formáiról szóló  2001. évi CVII. törvénnyel módosított, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló  2000. évi II. tv. 2.§. (2) bekezdése szerint  a működtetési jog 

alapján végezhető önálló orvosi tevékenységről  szóló 6//2002. (VII. 02.) KT. sz. rendelete 
nem felel meg maradéktalanul a magasabb szintű jogszabályok – elsősorban az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény – előírásainak, ezért szükséges annak hatályon 

kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása.  

 

A rendelet-tervezet elkészítését követően megkértük a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

(NEFI) véleményét, aki megfelelőnek tartotta a körzetek kialakítását. A NEFI 2016. május 6-

án kelt, VI-399/2/2016. sz. véleményét előterjesztésemhez mellékelem.    

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és annak 

elfogadására.  

 

Fülöp, 2016. május 19.  

Hutóczki Péter  

         polgármester 

mailto:fulop.polgarmester@gmail.com


 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (V…….) Önkormányzati rendelet-tervezete 

a Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást nyújtók ellátási 

körzeteinek megállapításáról 

 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, 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. § 

 

A rendelet hatálya  Fülöp község közigazgatási területére, az e területen tevékenykedő 

háziorvosra, fogorvosra, ügyeleti feladatot ellátó orvosokra, védőnőre, valamint az iskola-

egészségügyi ellátást végző orvosokra terjed ki. 

 

2. § 

 

Fülöp község közigazgatási területén háziorvosi, fogorvosi önálló orvosi tevékenység, - 

területi ellátási kötelezettséggel - és védőnői egészségügyi ellátási tevékenység csak 

személyesen, az önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott körzetekben folytatható. 

 

3. § 

 

Fülöp község közigazgatási területén  területi ellátási kötelezettséggel folytatható háziorvosi 

tevékenység   1 körzetben, amelyet a település teljes közigazgatási területe alkotja. 

 

4. § 

 

(1) Az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Nyírábrány Nagyközség, Nyíracsád 

Nagyözség Önkormányzatával, valamint Nyírmártonfalva Községi Önkormányzattal kötött 

megállapodás alapján biztosított. 

 

(2) Az ügyeleti körzet székhelye: 4264 Nyírábrány, Jókai utca 3.  

 

5. § 

 

Körzeti védőnői egészségügyi alapellátási feladat  egy körzetben folytatható, amelyet a 

település teljes közigazgatási területe alkotja. 

 

6. § 

 

(1) Fülöp Község  Önkormányzata Képviselő-testülete – területi ellátási kötelezettséggel – 

egy fogorvosi körzetet hoz létre, mely fogorvosi körzethez tartozó települések: Nyírábrány és 

Fülöp települések teljes közigazgatási területe. 

 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 4264 Nyírábrány, Jókai utca 1. 



7. § 

 

Az iskola-egészségügyi körzet Fülöp község teljes közigazgatási területét magában foglalja. 

 

8. § 

 

(1) A rendelet 2016. június 1-jén lép hatályba.  

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az egészségügyi közszolgáltatások  nyújtásáról, valamint az orvosi 

tevékenység végzésének formáiról szóló  2001. évi CVII. törvénnyel módosított, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló  2000. évi II. tv. 2.§. (2) bekezdése szerint  a működtetési jog 

alapján végezhető önálló orvosi tevékenységről  szóló 6//2002. (VII. 02.) KT. sz. rendelete.  

 

 

Fülöp, 2016. május ….. 

 

 

 

Hutóczki Péter s. k.                 Dr. Csősz Péter s. k. 
        polgármester                  jegyző 

 

 

 

A rendeletet kihirdetve: 

 

Fülöp,  2016. május  …..      Dr. Csősz Péter s. k. 

              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Rendelet-tervezet 

megnevezése 

…./2016. (V…….) Önkormányzati rendelet tervezete a 

Fülöp község közigazgatási területén működő egészségügyi 

alapellátást nyújtók ellátási körzeteinek megállapításáról 

 

 

Társadalmi hatás Nincs 

Gazdasági hatás Nincs. 

Költségvetési hatás Nincs 

Környezeti 

következmények 

Nincs. 

Egészségi 

következmények 

Nincs. 

Adminisztrációs 

terhek 

Nincs 

A rendelet 

megalkotásának 

szükségessége 

Az önkormányzat 6/2002. (VII. 02.) önkormányzati rendeletében 

meghatározta a háziorvosi körzetet, azonban nem határozta meg a 

fogorvos, a központi orvosi ügyelet, a védőnő és az iskolaorvos 

körzeteit, ezért indokolt a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése 

és új rendelet megalkotása.  

 

A jogalkotás 

elmaradásának várható 

következményei 

Jogalkotási kötelezettségének nem tesz eleget az önkormányzat 

a hatályos magasabb szintű jogszabályokkal való összhang nem 

valósítható meg.  

A rendelet alkalmazásához szükséges 

- személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

- tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

- pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

 

 

 

 



Indokolás 

 
Általános indokolás  

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény meghatározza a helyi 

önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait. A törvény 5. §-a szerint a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátásról, a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A települési önkormányzat 

képviselő-testülete rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások 

körzeteit. 

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 6/2002. (VII. 02) önkormányzati 

rendeletében meghatározta a háziorvosok körzetét, azonban nem határozta meg a fogorvos, a 

központi orvosi ügyelet, a védőnő és az iskolaorvos körzeteit, ezért indokolt a korábbi 

rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.  

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

A rendelet területi és személyi hatályát rögzíti.   

 

A 2. §-hoz 

Általános és alapvető követelményt határoz meg az alapellátások kapcsán.  

 

A 3. §-hoz 

A háziorvosi alapellátás körzetét meghatározó rendelkezés.  

 

A 4. §-hoz 
Az ügyeleti alapellátás területét meghatározó rendelkezés.  

 

Az 5. §-hoz 

A védőnői alapellátás körzeteit meghatározó rendelkezés.  

 

A 6. §-hoz 
A fogorvosi alapellátás körzeteit meghatározó rendelkezés.  

 

A 7. §-hoz 

Az iskola-egészségügyi alapellátás körzeteit meghatározó rendelkezés.  

 

A 8. §-hoz 

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.  

 

 

Fülöp, 2016. május 19.   

 

Kissné Terdik Erzsébet  s. k.  

                aljegyző 

 

 


