
SŰRGŐSSÉGI! 
ELŐTERJESZTÉS 

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2016. december 11-i ülésére 

 
Tárgy: Apátistvánfalva egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet  
            módosítása. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A jelen előterjesztés mellékleteként benyújtott rendelet-módosítás indoka, hogy a Képviselő-
testület tagjai által 2016. októberi ülésen elfogadott  Apátistvánfalva egészségügyi alapellátási 
körzet megállapításáról szóló 19/2016. ( X. 24.) önkormányzati rendeletét a Vas Megyei 
Kormányhivatal felülvizsgálta és jelezte, hogy módosításra, illetve kiegészítésre szorul mivel 
hiányzik belőle az a község szintjén fel sem merülő teljesen természetes doloh, hogy a 
háziorvosi körzet „egy háziorvosi vegyes körzetet alkot a gyermek és a felnőtt lakosság 
ellátására” vagyis a rendeletben nem elég annyi hogy háziorvosi körzet – az is kell, hogy 
ebben felnőtteket és gyermekeket is ellátnak. Ugyanilyen pontosítás az ügyeleti ellátásnál is: 
alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást kell beírni 
„ügyeleti ellátás” helyett.( 1. Melléklet ). 
 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT: 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján) 
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet módosítása számottevő 
társadalmi, gazdasági hatással nem jár, a módosításban  foglalt kiegészítéssel  jogszabályi 
kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület. 
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs. 
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet módosítása közvetlen környezeti és egészségügyi 
következményekkel nem jár. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: A feladatra vonatkozóan a rendelet módosításának  elmaradása 
törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.  
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelettervezetet 
fogadja el! 
 
 
 
 
Szentgotthárd, 2016. december 05. 
 
 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
  jegyző 
  



Melléklet 
 

Apátistvánfalva Község Önkormányzata képviselő – testületének 
…./…. (….) önkormányzati r e n d e l e t e  

az Apátistvánfalvai  egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról szóló  
19/2016. ( X. 24. )sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Apátistvánfalva 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, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 
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.§Apátistvánfalva Község  közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási körzet 
megállapításáról szóló 19/2016. ( X. 24. )sz. önkormányzati rendelet ( továbbiakban Rendelet 
) 2. §-a az alábbiakra módosul: 
 
2.§ Apátistvánfalva Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes 
körzetet alkot a gyermek és a felnőtt lakosság ellátására. A körzet székhelye: 9982 
Apátistvánfalva,Fő út 107. 
 
2.§Apátistvánfalva Község  közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási körzet 
megállapításáról szóló 19/2016. ( X. 24. )sz. önkormányzati rendelet ( továbbiakban Rendelet 
) 3. §-a az alábbiakra módosul: 
 
3.§ Az alapellátáshoz kapcsolódó házi orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az 
önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látatja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 
9970 Szentgotthárd, Rákóczi út 5. 
 
3.§ Jelen rendelet egyebekben változatlan marad, a kihirdetését követő napján lép hatályba. 
 
 

 
Császár – Bartakovics Csaba                      Dr. Dancsecs Zsolt 
        polgármester      jegyző 

 
 
 
Jelen rendelet Apátistvánfalva Község  2016. ……………..  napján kihirdetésre kerül. 
 

Dr. Dancsecs Zsolt 
 jegyző 
 

 

 
 



 
 
 

Indokolás: 

1.§-hoz: A háziorvosi körzet pontosítása, ellátottak megnevezése. 
 
2.§-hoz: Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás pontosítása. 

 


