
ELŐTERJESZTÉS 

Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

2012. november 29-ei ülésére 

1/a. napirend 

Tárgya: A háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 24.)Kt. rendelet módosítása. 

Előadó: dr. Visnyay Noémi aljegyző 

Melléklet: Rendelet-tervezet 

 

Az előterjesztés (rendelet‐tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű 

nyílt szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 

BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNYEZÉS SZÜKSÉGES: 

– Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság 

– Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

JEGYZŐI ZÁRADÉK 

Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. 

Maglód, 2012. november 16. 

 Margruber János 
 jegyző 



Az előterjesztés (rendelet-tervezet) elfogadása 
nyilvános ülésen minősített többségű nyílt 

szavazást igényel. 
[Ötv. 10. § (1) bek. a) pont; 15. § (1) bek.] 
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EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TT ÉÉ SS   
Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. október 25-ei ülésére 

1/a. napirend:  A háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 24.)Kt. rendelet módosítása. 

Előadó:  dr. Visnyay Noémi aljegyző 

Melléklet:  Rendelet‐tervezet 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A mellékelt rendelet-tervezet előterjesztem a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzetekről szóló 8/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
javaslatot. 

A változásokat a rendelet-tervezetben vastagon szedett dőlt betűvel jeleztük.  

Kérem ezért a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a körzetmódosításhoz a rendelet 
elfogadásával járuljanak hozzá! 

I. 
INDOKOLÁS 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (2) 
bekezdése alapján „A települési önkormányzat képviselő-testülete – a kormányrendelet szerinti 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit.”  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. alapján, önálló orvosi tevékenység 
a területi ellátási kötelezettség körében az Eütv. szerint a háziorvos, a házi 
gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott 
egészségügyi ellátás. A háziorvos önálló orvosi tevékenységet – akadályoztatásának 
jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az 
önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben. 

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2002. (VI. 24.) rendelete 
határozza meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek területi 
leírását. 

Az elmúlt időszakban számos új közterület került kialakításra (Csáktornya, Szigetvár 
utca, Kacsóh Pongrác utca stb.) ennek következtében jelenleg 107 fő egyik körzethez 
sem tartozik, ez a kialakított körzetek felülvizsgálatát indokolta. 
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Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvényt módosító 2011. évi CLXXVI. törvény 2/B.§-a néhány pontban 
módosította az önkormányzat és a háziorvos közötti feladat-ellátási szerződés kötelező 
tartalmi elemeit. 

A 2/B.§(5) bekezdése kimondja, hogy „a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost 
ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek 
megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében 
kapott egy éves összeget.” 

Fentiek figyelembevételével a felosztás során arra törekedtünk, hogy valamennyi 
fogorvosi körzetben hasonló lakosságszám kerüljön megállapításra, mellyel az érintett 
fogorvosok egyetértettek. 

Az előterjesztésben csak a fogorvosi körzetek területi leírásának módosítására teszek 
javaslatot, a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetek felülvizsgálatára, amennyiben a 
testület szükségesnek tartja a következő ülésen kerülhet sor. 

Ugyancsak a következő ülésre készül el a háziorvosokkal, fogorvosokkal megkötött 
feladat-ellátási szerződések felülvizsgálata is a 2011. évi CLXXVI. törvény 2/B.§-ával 
összhangban. Az ott meghatározott követelményeknek 2013. január 1-jétől kell 
megfelelniük az érintetteknek. 

[További fontos eleme a törvény módosításának, hogy a praxisjoggal rendelkező 
háziorvos halála után – a korábbi 6 hónaptól eltérően – még egy évig jogosult a 
praxisjog folytatására engedéllyel rendelkező személy a praxist működtetni, illetve a 
praxisjogot arra jogosult személy javára elidegeníteni.] 

II. 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A 2011. január 1-től hatályos, a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17.§-a szerint  

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az 
előzetes hatásvizsgálat eredményéről … önkormányzati rendelet esetén a helyi önkor-
mányzat 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 
feltételeit.” 

A rendelet-tervezetben ( a továbbiakban: tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17.§ 
(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
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Hatásvizsgálati lap 

a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

aa)  A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A  rendeletalkotás  elengedhetetlen  a  jelenleg  egyik  körzethez  sem  tartozó  betegek 
zavartalan, folyamatos ellátása érdekében. 

ab)  A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

A  jelenleg  egyik  körzethez  sem  tartozó  betegek  pillanatnyilag  csak  sürgősségi 
ellátásban részesülhetnek. Ezen kívüli a fogászati alapellátás körébe tartozó ellátásokat 
jelenleg  nem  tudják  igénybe  venni,  ami  a  fogmegtartás  szempontjából  negatív 
egészségügyi következményekkel járhat. 

ac)  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Nem mérhető hatás 

b) A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható 
következményei 

A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdése  és  az 
egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  152.  §  (1)  bekezdése  meghatározza  az 
önkormányzat  kötelezően  ellátandó  feladatainak  körét.  Az  elmúlt  időszakban  számos  új 
közterület került kialakításra ezért a rendelet alkotása a településen élők zavartalan fogászati 
ellátása érdekében szükséges. 

c)  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az 
egészségügyi szolgáltatóknál biztosítottak. 

Maglód, 2012. november 16. 

Tisztelettel: 

dr. Visnyay Noémi 
aljegyző



 

1/a. Rendelet‐tervezet az orvosi körzetek módosításáról  2012. november 29. 
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

____//22001122..((XXII..____..))  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett--tteerrvveezzeettee  
a háziorvosi körzetekről szóló 

8/2002.(VI. 24.)Kt. rendelet 

módosításáról 

Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 
egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról szóló 2001. évi CVII. törvény 25. §. (7) bekezdésére 
– a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VI. 24.)Kt. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
módosításáról a következőket rendeli el: 

1. § 

A Rendelet 1.§-a hatályát veszti. 

2. § 

A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § Maglód  Város  közigazgatási  területén  négy  felnőtt,  kettő  gyermek  háziorvosi  és  kettő 
fogorvosi körzet működik.” 

3. § 

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése a következő utcákkal egészül ki: 

„Babits Mihály utca, Csáktornya utca, Szigetvár utca”. 

4.§ 

A Rendelet 5.§ (2) bekezdése a következő utcákkal egészül ki: 

„Kacsóh Pongrác utca, Erkel Ferenc utca”. 

5.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 Tabányi Pál sk. Margruber János sk. 
 polgármester jegyző 

Kihirdetési záradék 

A rendelet kihirdetésének napja: 2012. ______________. 

 Margruber János sk. 
 jegyző 
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