




Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

12/2011.(VI.3.) önkormányzati rendelete 
 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint az 1. § és 2. § tekintetében 

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése 
- és  az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése 

által adott felhatalmazás alapján 
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el: 
 

1. § Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet 
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) Simontornya Város Önkormányzata, Pincehely Nagyközség Önkormányzata és Belecska 
Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.” 
 

2. § A 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

„4. § (1) Simontornya Város Önkormányzata, Kisszékely Község Önkormányzata és 
Tolnanémedi Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet 
alkot. 
 
(2) A fogorvosi körzet székhelye: Simontornya, Templom utca 4.” 
 

3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet 
3. § (1) bekezdése és 4. §-a hatályát veszíti. 
 
(3) E rendelet szabályozási tárgykörében az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 
Simontornya, 2011. május 13. 
 
 
 
 
Csőszné Kacz Edit                                                                                                  Bárdos László 
    polgármester                                                                                                           címzetes főjegyző  
 



 
 
 

Záradék 
 
 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént 
 
Simontornya, 2011. június 3. 
 
                                                                                                                             Bárdos László 
                                                                                                                           címzetes főjegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indokolás 
 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdése 
megállapítja a települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladatait az egészségügyi 
alapellátás biztosítása körében, így Simontornya Város Önkormányzata kötele gondoskodni a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, valamint az iskola egészségügyi 
ellátásról. 
Az Eütv. 152. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre kiterjedő 
ellátás esetén a körzet székhelyét.  
Az egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi alapellátásnak a települési 
önkormányzat képviselő-testülete által Eütv. 152. § (2) bekezdése szerint megállapított és 
kialakított körzeteiről nyilvántartást vezet.  
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése szerint önálló 
orvosi tevékenység csak a települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi 
körzetben folytatható. E törvény fogalom meghatározása szerint a háziorvos, házi 
gyermekorvos, a fogorvos együtt: háziorvosnak minősül a törvény alkalmazásában.  
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) 
foglaltak szerint tett eleget az Eütv. 152. § (2) bekezdése szerinti, az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapítására vonatkozó kötelezettségének, a 2000. évi II. 
törvény 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.  
Amennyiben Simontornya Város Önkormányzata, Pincehely Nagyközség Önkormányzata és 
Belecska Község Önkormányzata alkot házi gyermekorvosi körzetet, a Rendelet 3. § (1) 
bekezdését módosítani szükséges, mivel a jelenlegi szabályozás szerint Simontornya Város 
Önkormányzata közigazgatási területe alkotja kizárólag a házi gyermekorvosi körzetet.  
A székhely nem változik, Simontornya, Pásztor utca 35/a. szám a megjelölt székhely. 
A Rendelet elfogadásakor a fogorvosi alapellátás biztosítása esetén a székhely Simontornya, 
Várkert utca 13. került megjelölésre, a Simontornya Város Önkormányzata, Kisszékely Község 
Önkormányzata és Tolnanémedi Község Önkormányzata közigazgatási terültére kiterjedő 
fogorvosi alapellátási körzet székhelye Simontornya, Templom utca 4. szám alatt került 
kialakításra 2011. évben.  
A házi orvosi körzetek, a védőnői körzetek, az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti 
ellátás, illetőleg az iskola egészségügyi ellátás tekintetében nem történt változás. 
A Rendelet módosítását az előbbiekben ismertetett okok tették szükségessé. 
A rendelet-tervezetet szöveges indokolásával egyetemben a Képviselő-testület Egészségügyi, 
Szociális és Sport Bizottságának, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottságának – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 23. § (1) bekezdése és a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete 65. § 
(2) bekezdés d) pontja és 3. melléklete 3.1. 8 pontja (körzetek kialakítása) és 1.1.1. pontja 
(önkormányzati rendelet-tervezet) feladatkörében adott - véleményével terjesztem a 
Képviselő-testület elé. 
 
Simontornya, 2011. május 13. 
                                                                                                                             Bárdos László 
                                                                                                                          címzetes főjegyző 


