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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2015. augusztus 1-jén lépett hatályba az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
CXXIII. törvény, mely a települési önkormányzat feladatai között a következőket írja 
elő:  

„3. A települési önkormányzat feladatai az egészségügyi alapellátás körében 

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. 

 (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, 
illetve védőnő véleményét. 

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. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 

 
A törvény hatálybalépéséig az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a 
települési önkormányzat köteles volt gondoskodni az alapellátásról, de álláspontunk 
szerint rendeletalkotási kötelezettség csak akkor keletkezett, ha ugyanazon 
településen belül az ellátottak számára tekintettel több körzetet kellett kialakítani.  
 
Az új jogszabály ettől eltérően egy körzet esetén is kötelező rendeletalkotást ír elő. A 
törvény arra a helyzetre, ha több település lakosainak ellátása „közös körzetbe” 
tartozik, a rendelet elfogadásával kapcsolatosan nem tartalmaz megfelelő 
iránymutatást, ezért javaslom, hogy képviselő-testület kérje ki a törvényességi 
felügyeleti jogkört ellátó kormányhivatal állásfoglalását. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
   
 
Eplény, 2016.október 21. 
 
 
 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2016. (IX. 16.) határozata 

 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti 

rendeletalkotással kapcsolatos állásfoglalás kéréséről 
 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti rendeletalkotással kapcsolatos 
állásfoglalás kérése a Veszprém Megyei Kormányhivataltól” című előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kérje ki a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
állásfoglalását a következő kérdésekben: 

 
a) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében meghatározott rendeletalkotási kötelezettség során a 
rendeletalkotási folyamatban milyen sorrendiséget kell betartani, 
különös figyelemmel arra, hogy Eplény és Olaszfalu községek a 
háziorvosi alapellátás esetében közös körzetet alkotnak? 

 
b) Először a települési önkormányzatok a körzetközpontot illetően 

megállapodás elfogadásáról döntenek, majd a rendelettervezet 
előkészítését követően kikérik az országos módszertani intézet 
véleményét, legvégül ugyanazon tartalommal külön-külön megalkotják 
az egészségügyi alapellátásról szóló rendeletüket? 
 

2. A képviselő-testület utasítja a polgármester, hogy az 1. pontban 
meghatározott kérdések tisztázását követő képviselő-testületi ülésen, 
számoljon be a Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalásáról, és 
amennyiben szükséges, készítse elő a döntéshozatalhoz az előterjesztést. 

 
Felelős: Fiskál János polgármester 
Határidő: 1. pontban: 2016. október 28. 
 2. pontban: a Veszprém Megyei Kormányhivatal állásfoglalásának 

kézhezvételét követő képviselő-testületi ülés 
 
A végrehajtás előkészítéséért felelős köztisztviselő: Lőczi Árpád 
      csoportvezető 
 
Eplény, 2016. szeptember 16. 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Mohos Gábor s.k. 
jegyző 

 


