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Kétpó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2016. október 25-ei ülésére 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló véleményezésre benyújtandó 

javaslatról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály a 2016. október 14. napján kelt 

JN/24/00658/2016. számú levelében törvényességi felhívást küldött Kétpó Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete részére, mivel a képviselő-testület nem teljesítette az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében előírt 

rendeletalkotási kötelezettségét. 

 

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

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 (Továbbiakban: 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 szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(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 – törvényben 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 ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 

 

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat a körzetbeosztást tünteti fel. A javaslat képviselő-

testület által történő elfogadását követően kerülne sor a háziorvos és védőnő, valamint a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet véleményének beszerzésére. A vélemények önkormányzathoz történő 

megérkezését követően van lehetőség a javaslat megtárgyalására és a rendelet megalkotására. 

 

A fentieket figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási 

körzetekről szóló önkormányzati javaslatát megtárgyalni és a határozatban foglaltakat elfogadni 

szíveskedjenek. A háziorvos és védőnő, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

véleményezésére benyújtandó javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

 

 

Kétpó, 2016. október 20. 

       

Keresztes Péter Pál 

polgármester 

 

  



 

Határozat 

 

Kétpó Község Önkormányzata 

........... /2016. (…….) képviselő - testületi határozata 

 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló véleményezésre benyújtandó 

javaslatról 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés b) pontjának felhatalmazása, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 38.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, figyelemmel az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésére 6. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakra, az alábbi határozatot hozza:  
 

 

1. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló véleményezésre 

benyújtandó javaslatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és formában 

megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt javaslatot véleményezés céljából küldje 

meg az alapellátást végző dr. Thodory Zsolt József háziorvosnak, Szabó Dóra védőnőnek, 

valamint Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

3. Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett javaslatot a 

képviselő-testület soron következő ülésére rendelet alkotás céljából terjessze elő. 

 

Határidő: 2016. december 09. 

Felelős: Keresztes Péter Pál polgármester 

 

A határozat végrehajtásában közreműködik: 

Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltsége 

 

A képviselő-testület határozatáról értesül: 

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben 

3. dr. Sebestyén Katalin jegyzői referens, Helyben 

4. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet  e-mail: titkarsag@nefi.hu 

5. dr. Thodory Zsolt József háziorvos 5411 Túrkeve,Széchenyi utca  5. 

6. Szabó Dóra védőnő 5400 Mezőtúr, VIII. út  20. 

7. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztály, 5000 Szolnok, 

Kossuth L. út 2. 

8. Képviselő-testület tagjai, Helyben 


