Kéthely Község Önkormányzatának
Polgármestere

KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2021. (VIII…..)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a képviselő-testületnek az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában 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.§
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A hétközi, hétvégi, ünnep- és munkaszüneti napokon a központi háziorvosi ügyeletet a
Marcali Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a társulás biztosítja akként,
hogy a feladatellátásra egészségügyi szolgáltatóval megállapodást köt. A feladatellátást az
egészségügyi szolgáltató – szerződés alapján – a Somogy megyei Kaposi Mór Oktatókórház marcali
egysége (8700 Marcali, Széchenyi u. 17-21.) helyiségeiben végzi.
(2) A munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, illetve ünnepnapokon 9-17 óráig a sürgősségi
fogorvosi feladatokat Kéthely község közigazgatási területe tekintetében a Kéthely Község
Önkormányzatával szerződést kötő egészségügyi szolgáltató végzi a 8360 Keszthely, Kossuth u. 7-9.
szám alatt.”
2.§
Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
Kéthely, 2021. augusztus ……
Molnár Balázs
polgármester
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. augusztus ……
Nagy Gáborné
jegyző

Nagy Gáborné
jegyző

Kéthelyi Közös Önkormányzat
Polgármestere
8713 Kéthely, Ady E. u. 1.
Tel/Fax: 85/339-210
Ügyiratszám: K/2200/1/2021.

6. számú előterjesztés

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításálról szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2021. (VIII…..) önkormányzati rendelet
indokolása
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.)
5. § (1) bekezdése értelmében 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 egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.
(V.11.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: ESzCsM rend.) 6. § (4) bekezdése alapján a fogorvosi
ügyeleti ellátás megszervezése heti pihenő és munkaszüneti napokon legalább 6 órás rendelési
időben a fővárosban, illetve megyei jogú városokban kötelező.
Az ESzCsM rend. 17. § (1) bekezdése - amely a sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési időn
kívüli ellátására ügyelet vagy készenlét megszervezését írja elő - a 6. § (4) bekezdésre visszautalva
írja elő a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítását.
A fogorvosi szolgáltató napi munkarendje szerinti munkaidő befejezésének időpontjától a
következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a sürgősségi fogorvosi feladatok rendelési
időn kívüli ellátására ügyeleti ellátást kell biztosítani.
A feladatellátásra a képviselő-testület 7/2021.(VI.24.) számú határozatával, 2021. július 1. napjától,
határozatlan időre, az Allfordent Kft- t (székhelye: Keszthely, Kossuth L. utca 7-9.) vállalkozást
választotta.
Fentiek alapján az önkormányzati rendelet módosítása vált indokolttá a munkaszüneti napokon,
heti pihenőnapokon, illetve ünnepnapokon a fogorvosi ügyeleti elláts biztosítása szabályozása végett.
A rendeletet 2021. szeptember 1. napján javaslom hatályba léptetni.
Kéthely, 2021. augusztus 14.
Molnár Balázs
polgármester

Rendelet-tervezet címe:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 2/2017.(I.26.) önkormányzati rendelet módosításához

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás:

A rendelet megalkotása nem jelent lényeges
változást a jelenlegi alapellátási struktúrában,
csupán az eddigi szabályozás kiterjesztésre került a
fogorvosi ügyeleti feladatellátással.

Környezeti, egészségügyi Adminisztratív
következmények:
terheket
befolyásoló hatás:
Nincs.
Nincs.

Egyéb hatás:

A rendelet megalkotásának
Nincs.
költségvetési hatásával is számolni
kell, mivel a fogorvosi ügyeleti
alapellátás biztosítása érdekében
megkötött feladatellátási szerződés
szerint az egészügyi szolgáltatónak
díjat kell fizetnie az
önkormányzatnak (6 Ft/fő/hó).
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerint 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 e tárgykört szabályozó 2/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet nem szabályozza a fogorvosi ügyeleti ellátást, ezért annak módosítása szükséges.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a helyi szabályozás elmaradása jogszabálysértést eredményez,
rendelet hatálybalépésének elmaradásával mulasztásos törvénysértést követne el a képviselő-testület és a kormányhivatal törvényességi
felügyeleti eljárását vonná maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre
állnak.

a

