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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A települési önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 4. pontja szerinti kötelező feladatkörükben 
gondoskodnak a lakosság egészségügyi alapellátásáról. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 
Eütv.) határozza meg az egészségügyi alapellátás körébe tartozó, az önkormányzat 
által kötelezően ellátandó feladatokat. 
 
Az Eütv. 5. § (1) bekezdése szerint az egészségügyi alapellátás körébe tartoznak:  

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 
b) a fogorvosi alapellátás,  
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátás,  
d) a védőnői ellátás, és  
e) az iskola-egészségügyi ellátás.  

 
A képviselő-testületek az Eütv. 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – a kormány 
által kijelölt praxiskezelő – Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) – 
által megadott szempontokat figyelembe véve rendeletben megállapítják és 
kialakítják az egészségügyi alapellátások körzeteit. 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében, – az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásához – a több településre is kiterjedő ellátások esetén a körzet székhelyét 
az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák 
meg.  
 
A képviselő-testület az Eplény és Olaszfalu községek lakosságának háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és iskolaorvosi közös körzeteiről és székhelyéről szóló megállapodást 
106/2016. (XII. 14.) határozatával, a védőnői ellátás közös körzete székhelyének 
meghatározásáról szóló megállapodást a 3/2017. (I. 25.) határozatával, a felnőtt 
háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás közös körzete székhelyének 
meghatározásáról szóló megállapodást pedig a 19/2017. (II. 22.) határozatával már 
jóváhagyta. 
 Jelen előterjesztés szükségességét az indokolja, hogy a fogorvosi alapellátás 
székhelyének megállapításáról megállapodást kell kötni annak érdekében, hogy az 
egészségügyi alapellátási körzetekről az önkormányzat rendeletet alkothasson. 
 
A megállapodás-tervezetet a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a 
határozati javaslatot elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
Eplény, 2017. március 24. 
 
         Fiskál János 



A) 
HATÁROZATI JAVASLAT  

 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (III. 29.) határozata 
 

a fogorvosi alapellátás közös körzete székhelyének meghatározását 
tartalmazó megállapodás jóváhagyásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A fogorvosi 
alapellátás közös körzete székhelyének meghatározásáról szóló megállapodás 
jóváhagyása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Zirc Városi 
Önkormányzattal, Bakonyoszlop Községi Önkormányzattal, Dudar Község 
Önkormányzatával és Bakonynána Községi Önkormányzattal kötendő 
megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. 
 

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást 
aláírja. 
 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást Zirc Városi 
Önkormányzat polgármestere részére küldje meg. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester  
Határidő:  2. pontban: azonnal 
                 2. pontban: 2017. március 31. 
 

A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselők: 

 Angyal Éva irodavezető, 
dr. Bölöniné dr. Deák Piroska egészségügyi tanácsadó 

 
 

Eplény, 2017. március 29. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 

  



1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (III. 29.) 
határozatához 

 
MEGÁLLAPODÁS 

/Tervezet/ 
Az egészségügyi alapellátás keretében biztosított fogorvosi közös körzet 

székhelyéről 
 

 
amely létrejött  
egyrészről Zirc Városi Önkormányzat (Székhely: 8420 Zirc, Március 15. tér 1., 
Adószám: 15734006-2-19, nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, Törzsszám: 
734004, képviseli Ottó Péter polgármester) 
 
másrészről Eplény Községi Önkormányzat (Székhely: 8413 Eplény, Veszprémi u. 
64., adószám: 15568106-2-19, nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, 
Törzsszám: 568108, képviseli: Fiskál János polgármester) 
 
harmadrészről Bakonyoszlop Községi Önkormányzat (Székhely: 8418 
Bakonyoszlop, Kossuth Lajos út 32., Adószám: 15431679-1-19, nyilvántartó hatóság: 
Magyar Államkincstár, Törzsszám: 431671, képviseli: Wolf Ferenc polgármester) 
  
negyedrészről Dudar Község Önkormányzata (Székhely: 8416 Dudar, Rákóczi u. 
19., Adószám: 15428749-2-19, nyilvántartó hatóság: Magyar Államkincstár, 
Törzsszám: 428743, képviseli: Tóth Edina Kitti polgármester) 
 
ötödrészről Bakonynána Községi Önkormányzat (Székhely: 8422 Bakonynána, 
Alkotmány u. 3., Adószám: 15431734-2-19, nyilvántartó hatóság: Magyar 
Államkincstár, Törzsszám: 431736, Képviseli: Bierbaum Adrienn polgármester) 
 
(a továbbiakban együtt: Felek) 
 
között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
Jelen együttműködési megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény alapján kötik meg.  
 

1.)   Felek rögzítik, hogy az egészségügyi alapellátások körébe tartozó fogorvosi 
alapellátás (mint kötelező önkormányzati feladatellátás) körzeteit szabályozó 
önkormányzati rendelet megalkotására az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján a települési 
önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak és egyben kötelezettek is. 
Felek kölcsönösen vállalják, hogy a jelen megállapodásukban foglaltakra és a 
korábban kialakított körzetre figyelemmel állapítják meg a több településre is 
kiterjedő fenti ellátás közös körzetét. 

 
2.)  Felek kölcsönösen elfogadják, hogy az 1.) pont szerinti alapellátási 

szolgáltatást közös körzet kialakításával, vegyes körzet működtetésével 



hatékonyabban képesek biztosítani lakosaik számára. A Zirc I. számú vegyes 
(felnőtt és gyermek) fogorvosi alapellátási körzet székhelytelepüléseként: 
Zirc várost határozzák meg.  Felek megállapodnak abban is, hogy a 
fogorvosi feladatellátás közös körzete a Zirc I. számú vegyes fogorvosi körzet 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló rendeletében Zirc város meghatározott területére, Eplény 
Községi Önkormányzat, Bakonyoszlop Község Önkormányzata, Dudar Község 
Önkormányzata és Bakonynána Község Önkormányzata közigazgatási 
területére terjed ki. Vállalják, hogy a rendelet alkotásaik során a jelen 
megállapodásban foglaltakra figyelemmel állapítják meg a több településre 
kiterjedő fenti ellátások közös körzetének székhelyét és telephelyeit. 

 
3.)  Felek kijelentik, hogy az 1.) pont szerinti feladatellátásra a dr. Kőváry 

György László egyéni egészségügyi vállalkozó (Székhelye: 8420 Zirc, Hóvirág 
u. 50., Telephelyei: 8420 Zirc, József A. u. 17. és 8416 Dudar, Hunyadi u. 3., 
adószáma: 53951357-1-39, EV nyilvántartási száma: 5574835),   mint a 
felnőtt és gyermek (vegyes) fogorvosi alapellátás működtetőjével kötöttek 
külön-külön feladat-ellátási szerződést. Felek - a vállalkozó egészségügyi 
szolgáltató működtetése keretében, dr. Kőváry György László személyes 
fogorvosi szolgáltatásával - az 1.) pont szerinti feladatellátást az alábbi 
telephelyeken biztosítják lakosaik számára, melyek közül az 1. telephelyet 
kijelölik egyidejűleg a vegyes körzet székhelyéül is: 

 
a) 1. telephely: 8420 Zirc, József A. u. 17-19. 
b) 2. telephely: 8416 Dudar, Hunyadi u. 3. 

 
4.) A megállapodás az aláírás napjától határozatlan időre jön létre. 
 
5.) Felek a jelen megállapodást - bármely fél részéről, legalább három hónappal 

korábban, írásban beérkezett felmondás alapján - a tárgyév december 31. 
napjával szüntetik meg. 

 
6.) Felek vállalják, hogy a vitás ügyekben előzetesen egyeztetnek, 

eredménytelenség esetén, annak rendezésére a Veszprémi Járásbíróság 
illetékességét kötik ki. 

 
 

Felek jelen Megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Záradék: 
Jelen megállapodást a megállapodást kötő önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi döntéseikkel hagyták jóvá: 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a …/2017. (….) határozatával,  
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2017. (...…) határozatával, 



 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2017. (….) 
határozatával, 
 
Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2017. (….) 
határozatával,  
 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …../2017. (……) határozatával. 
 
 
Zirc, 2017. …………… 
  
 

Zirc Városi Önkormányzat   Eplény Községi Önkormányzat 
            Ottó Péter polgármester      Fiskál János polgármester 
 
 
 
Bakonyoszlop Községi Önkormányzat            Dudar Község Önkormányzata 
           Wolf Ferenc polgármester       Tóth Edina Kitti polgármester 
 
 

Bakonynána Községi Önkormányzat 
    Bierbaum Adrienn polgármester 

  



B) 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (…) önkormányzati rendelete 
 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról 

 
 
Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § Eplény Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátások körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi 
alapellátási, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátás, a védőnői ellátás körzeteinek meghatározásáról az alábbi 
rendeletet alkotja. 

 
2. § (1)  Eplény község közigazgatási területén biztosított egészségügyi alapellátások 

körzetei: 
a) háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás Olaszfaluval közös körzetben, 

Olaszfalu székhellyel, 
b) fogorvosi alapellátás, Zirccel közös körzetben, Zirc székhellyel,  
c) háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, Veszprémmel közös 

körzetben, Veszprém székhellyel, 
d) védőnői ellátás, Veszprémmel közös  körzetben, Veszprém székhellyel. 

 
 (2)  Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet 

függeléke tartalmazza a feladatellátást végző egészségügyi szolgáltatók 
körét, a rendelők és védőnői tanácsadó címét.  

 
 3. § Ez a rendelet 2017. április 01-jén lép hatályba. 
 
 
 

Fiskál János s.k. dr. Mohos Gábor s.k. 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 



Függelék az Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (…) 
önkormányzati rendeletéhez 
 
 

EPLÉNY TELEPÜLÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI FELADATAIT ELLÁTÓ 
SZOLGÁLTATÓK KÖRE, AZ ELLÁTÁSI KÖRZETEK SZÉKHELYE, A RENDELŐK, 

VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ CÍME: 

 
 

Sor- 
szám: 

EGÉSZSÉGÜGYI 
ALAPELLÁTÁSI 
FELADAT:  

EGÉSZSÉGÜGYI 
SZOLGÁLTATÓ 
MEGNEVEZÉSE 

RENDELŐ, VÉDŐNŐI 
TANÁCSADÓ CÍME: 

1. háziorvosi, házi 
gyermekorvosi 
ellátás 

TWO-DOC Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. dr. 
Kovács Hajnalka 

8413 Eplény, 
Veszprémi utca 62. 

2. fogorvosi 
alapellátás 

Zirc Város 
Önkormányzata 
dr. Kőváry György 
egyéni egészségügyi 
vállalkozó 

8420 Zirc, József Attila 
utca 17-19. 

3. háziorvosi és házi 
gyermekorvosi 
(központi) 
ügyeleti ellátás 

Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 

8200 Veszprém, 
Kórház utca 1.  

4. fogorvosi ügyelet Veszprémi Bölcsődei és 
Egészségügyi 
Alapellátási Integrált 
Intézmény, vállalkozó 
fogorvosok 
közreműködésével  

8200 Veszprém, Halle 
utca 5/E. 

5. védőnői ellátás Veszprémi Bölcsődei és 
Egészségügyi 
Alapellátási Integrált 
Intézmény, 
Helbert Márta védőnő 

8412 Veszprém-
Gyulafirátót, Posta 
utca utca 34. 



Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 
az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló   

.../2017. (…) önkormányzati rendeletének 
 előzetes hatásvizsgálata 

 
I. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabályban feltételezett hatásaihoz 

igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 

 
 (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, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket. 
II. 

 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 
rendelet várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében 
– az alábbiak szerint összegezhetők. 
 

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
 

E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni. 
 

a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
 

aa) Társadalmi hatása: A Tervezet valamennyi egészségügyi alapellátás 
körébe tartozó kötelező feladathoz kapcsolódó körzetet egységesen 
tartalmaz, így áttekinthetőbb az ellátást biztosítók és igénybe vevők 
számára. 

ab) Gazdasági hatása: Az intézkedésnek nincs közvetlen gazdasági hatása. 
 

b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
 

A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye 
nincs.  

 
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 



A Tervezet nem jelent adminisztratív terhet Eplény Községi Önkormányzat 
számára.  

 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei 
 

Az Önkormányzat amennyiben nem alakítja ki az egészségügyi alapellátások 
körzeteit, mulasztásos törvénysértést követ el. 

 
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadását követően nem igényel többlet személyi, szervezeti, 
tárgyi és pénzügyi feltételeket. A működtetési hozzájárulás forrásigénye az 
Önkormányzat költségvetése terhére biztosított.  

 
 


