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Tárgy: Az egészségügyi alapellátások körzeteinek a megállapítása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyelet Osztálya 

tájékoztatott arról, hogy az Önkormányzatnak 2016-ban meg kellett volna alkotni az 

egészségügyi alapellátásról szóló rendeletét.  

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként 
határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 

Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvényt (Eatv.).  

2015. augusztus 1-től az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait az 
Eatv. állapítja meg: 

„5. § (1) 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 Eatv. 5.§ (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás 
körzeteit az Eatv. 6.§ (1) bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni: 

„ 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. ” 

Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (l)-(2) bekezdése szerint: 

„háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott 

eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi 

körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján 

végezhető önálló orvosi tevékenység - töményben meghatározott kivétellel - csak a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. ” 



Az Eatv. 5.§ (2) bekezdése szerint az önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a 

háziorvos és a védőnő véleményét: 

,,5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő 

véleményét. ” 

A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és 
kialakítása során szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet -védőnői ellátás szerinti körzetek 
megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani 
intézet -védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély 
kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.” 
 

A rendelet-tervezet képviselő-testület által történő előzetes elfogadását követően kerülne sor 

a háziorvos és védőnő, valamint az jogszabály által előírt vélemények beszerzésére. 

A vélemények önkormányzathoz történő megérkezését követően van lehetőség a rendelet-

tervezet ismételt megtárgyalására és a rendelet elfogadására. 

Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási 
körzetekről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 

Határozati javaslat: 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2020. (X. 27.) határozata 

a háziorvosi körzetek meghatározásáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. A háziorvosi körzetekről szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal és 

formában megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelet-tervezetet véleményezés céljából 

küldje meg az alapellátást végző háziorvosnak, fogszakorvosnak és védőnőnek, valamint az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézetnek, az országos tisztifőorvosnak, 

valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi 

államigazgatási szervnek. 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett rendelet-
tervezetet a vélemények megérkezését követő képviselő-testület ülésére terjessze elő. 

Határidő: 1. pontban: azonnal 

2. pontban: 2020. október 31. 

3. pontban: a vélemények megérkezését követő képviselő-testületi ülés 

 

Felelős:  polgármester, jegyző 


