
Tordas Község Önkormányzata Képviselő - testületének 

/2020. (     .   .) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

 

Tordas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá 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, védőnői 

ellátás esetén az országos tiszti főorvos, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel 

rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy Tordas Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

közigazgatási területén - az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal 

összhangban - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben 

meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes 

körűen biztosítsa. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Tordas község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetre, az alapellátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása 

 

2.§ (1) A lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. Tordas község teljes 

közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.  

A körzet székhelye: 2463 Tordas, Köztársaság út 2. 

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Inter Ambulance Zrt. végzi. 

Az ügyeleti ellátás székhelye: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. 

 

3.§ Tordas község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.  

A védőnői körzet székelye: 2463 Tordas, Köztársaság út 2. 

 

4.§ (1) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt- és gyermekfogászat, valamint 

az iskolafogászati ellátás biztosítása Martonvásár Város Önkormányzattal kötött megállapodás 

alapján történik. A fogorvosi ellátás vonatkozásában Tordas község teljes közigazgatási területe 

egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.  

A fogorvosi körzet székhelye: Dr. Grimm Lóránt Egészségház, 2462 Martonvásár, Brunszvik 

út 1. 

(2) Tordas község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy 

fogorvosi körzetet alkot.  

A fogorvosi ügyelet székhelye (hétvégén és ünnepnapokon): Érdi Szakrendelő 2030 Érd, Budai 

út 3. fsz.  



 

5.§ (1) Az iskola-egészségügyi ellátás 

a)  iskolaorvosi és védőnői szolgáltatásából áll a Sajnovics János Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola (2463 Tordas, Köztársaság út 1.) iskolai oktatásban tanulók 

részére. 

b) Az iskola-egészségügyi ellátás a 2463 Tordas Köztársaság út 2. szám alatti orvosi 

rendelőben kerül biztosításra. 

 

Záró rendelkezés 

 

6.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

dr. Zay Andrea 

jegyző 

 

 

Kihirdetve: Tordas, 2020.   

dr. Zay Andrea 

jegyző 

Juhász Csaba 

polgármester 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló   /2020.(X. 27.) önkormányzati rendelet-

tervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében „A 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.” Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről az önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell.  

„(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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.” 

 

A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs.  

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi 

következménye: nincs.  

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek 

nem növekednek.  

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet elmaradásának várható 

következményei: A rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást 

vonhat maga után.  

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A 

rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Általános indokolás 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján 

Segesd Község Önkormányzatának kell az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 

kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásáról, a védőnői 

ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

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

4. pontja értelmében az egészségügyi alapellátás biztosítása Tordas Község Önkormányzatának 

kötelező alapfeladata. 

A háziorvosi ellátást biztosító települési önkormányzatra a háziorvosi körzet kialakításán túl 

számos más kötelezettség is hárul, többek között megkötni a háziorvosi szolgálatokkal a 2000. 

évi II. törvény szerint a feladatellátásra vonatkozó szerződést és gondoskodni a megfelelően 

felszerelt háziorvosi rendelőről, biztosítani Tordas község lakosai részére a megfelelő 

egészségügyi alapellátást. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése szerint a 

települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által 



megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az 

egészségügyi alapellátások körzeteit. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés 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. 

 

Részletes indokolás 

1. §-hoz 

A rendelet célját fogalmazza meg, mely cél a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott 

feladatellátás önkormányzati szintű ellátásának tartalmi követelményét biztosítja. A területi 

ellátási kötelezettség körében meghatározza azoknak a feladatellátóknak a körét, akik a 

működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenységet az önkormányzat jelen rendeletében 

meghatározott háziorvosi körzetben végeznek. 

2. §-hoz 

A háziorvosi körzetre, valamint a háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó adatokat tartalmazza. 

3. §-hoz 

A védőnői körzetre vonatkozó szabályokat határozza meg. 

4. §-hoz 

A fogorvosi alapellátásra, valamint a fogorvosi ügyeletre vonatkozó rendelkezéseket határozza 

meg. 

5. §-hoz 

Az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó rendelkezéseket taglalja a rendelet, meghatározva 

a vonatkozó nevelési és oktatási intézményt. 

6. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

 


