
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

_/2013.(__.__.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
 
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdése által meghatározott feladatkörében, 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 következőket rendeli el: 
 

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

„6. § (1) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat 
központi orvosi ügyelet működtetésére kötött egészségügyi feladat-ellátási, - átvállalási 
szerződés (társulási megállapodás) útján, több településre kiterjedően, a Simontornya, Bem 
József utca 39. szám alatti székhelyű központi ügyelet útján biztosítja. 
 
(2) A Központi Orvosi Ügyelet – társulási megállapodás alapján – az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Belecska, Fürged, Igar, Kisszékely, Mezőszilas, 
Nagyszékely, Ozora, Pálfa, Pincehely, Tolnanémedi és Simontornya településen biztosítja a 
települési önkormányzatok illetékességi (közigazgatási) területén élő lakosság számára.” 
 

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

 
„7. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és a védői körzetekben dolgozó 
védőnők útján biztosított az önkormányzati köznevelési feladatot ellátó köznevelési 
intézmény, az állami köznevelési feladatot ellátó köznevelési intézmény és a köznevelési 
magánintézmény simontornyai telephelyű ellátási helyein, az óvodai nevelésben, általános 
iskolai nevelés-oktatásban, gimnáziumi nevelés-oktatásban, szakképző iskolai nevelés-
oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.  
 
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása tekintetében az I. védőnői körzethez tartozik az 
óvodai nevelésben és az általános iskolai nevelés-oktatásban, a II. védőnői körzethez tartozik 
a szakképző iskolai nevelés-oktatásban, illetőleg a gimnáziumi nevelés-oktatásban részt vevő 
gyermekek, tanulók ellátása.  
 
(3) A házi gyermekorvosi körzethez tartozik valamennyi, az önkormányzati köznevelési 
feladatot ellátó köznevelési intézmény, az állami köznevelési feladatot ellátó állami 
köznevelési intézmény és a köznevelési magánintézmény simontornyai telephelyű ellátási 
helyein óvodai nevelésben, általános iskolai nevelés-oktatásban, gimnáziumi nevelés-
oktatásban, szakképző iskolai nevelés-oktatásban részesülő gyermek, tanuló ellátása.”  



 
 

3. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet szabályozási tárgykörében az Európai Parlament és a Tanács 
2005/36/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
 

 
Simontornya, 2013. ______ __. 
 
 
 
 
 
Csőszné Kacz Edit                                                                                                  Bárdos László 
    polgármester                                                                                                           címzetes főjegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záradék 
 
 
 

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént 
 
Simontornya, 2013. ______ __. 
 
 
 
                                                                                                                             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.  
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.  
Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás (sürgősségi betegellátás) 
ellátási terülte, körzete megváltozott Pálfa Község Önkormányzatának a központi orvosi 
ügyelet működtetésére kötött feladat-ellátási, - átvállalási szerződéshez (társulási 
megállapodás) történt csatlakozásával. A társulási megállapodás módosítására sor került, a 
központi orvosi ügyelet működési engedélyének módosítása a társulási megállapodás 
alapján megtörtént, viszont szükséges az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet megfelelő módosítása is, mely rendelet hatálya 
kiterjed az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra és az ügyeleti ellátásra vonatkozó 6. 
§-t is szükséges kiegészíteni a változásoknak megfelelően. 
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendeletnek az 
iskola-egészségügyi ellátást szabályozó 7. §-át is szükséges megváltoztatni, a köznevelés 
átszervezése okán. Az Eütv. 152. § (1) bekezdése, illetőleg a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 10-12. §-a ugyanis a 
gyermekek, tanulók ellátását nem a köznevelési intézményt fenntartó szervtől, hanem a 
korévtől teszi függővé az egészségügyi alapellátás biztosítását. Az más kérdés, hogy az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár egyházi vagy magánintézmény esetében a fenntartó és 
a finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató között megkötött 
szerződés alapján finanszíroz.  
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 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (2) 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. 
                                                                                                                             Csőszné Kacz Edit 
                                                                                                                               polgármester 



Simontornya Város Polgármestere 
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Hatásvizsgálati lap 
 

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

(az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyelet ellátási területének változása és a 
köznevelés fenntartói feladatainak megváltozása okán a változásoknak megfelelő módosítás) 

 
 
 
 
 

                                                                                                                             Csőszné Kacz Edit 
                                                                                                                               polgármester 
 
 
 
 
Törvényességi véleményezésre bemutatva. 
 
 
 
   Bárdos László 
címzetes főjegyző 
 
 



Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 2/2007.(I.31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezet melléklete. 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése a helyi önkormányzati 
rendelet előkészítőjének feladatául szabja, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével mérje 
fel a helyi önkormányzati rendeleti szabályozás várható következményeit.  
 
Amint az a rendelettervezethez fűzött indokolásból kitűnik, Pálfa Község Önkormányzatának 
a központi orvosi ügyelet működtetésére kötött egészségügyi feladat-átadási, - átvállalási 
szerződéssel (társulási megállapodás) létrejött társuláshoz történő csatlakozása miatt 
megváltozott az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás ellátási területe.  
Másfelől a köznevelés átszervezése folytán, a közneveléshez kapcsolódó fenntartói feladat- 
és hatáskörök megváltoztak.  
A jogi szabályozásnak, így a helyi önkormányzati rendeleti szabályozásnak is követnie kell a 
megváltozott helyzetet, illetőleg a tényeknek megfelelően szükséges a jogi szabályozást 
alakítani.  
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek, ellátási területének megállapítása kötelezettségét 
az ellátásért felelős önkormányzat számára az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 
(a továbbiakban: Eütv.) 152. § (2) bekezdése írja elő és az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény Öotv.) 2. § (2) bekezdése teszi szükségessé. A rendeleti szabályozás 
egyértelműen az Öotv 2. § (2) bekezdése által előírt, más kérdés, hogy az Eütv. 152. § (1) 
bekezdéséből is következik azon okból, hogy a szabályozás az állampolgárok széles körét 
érinti és a joggyakorlásukat szabályozza, ezért a szabályozás kizárólag rendeleti úton 
történhet, még a normatív határozati forma sem megfelelő. 
A rendelet módosítását tulajdonképpen Pálfa Község Önkormányzatának a sürgősségi 
betegellátás feladatának ellátására létrehozott társuláshoz történt csatlakozásával, illetőleg a 
köznevelés átszervezésével, fenntartói jogának megváltozásával egyidejűleg kellett volna 
elvégezni, azonban erre egyszerűen nem volt mód, nem állt rendelkezésre a 
rendelettervezet előkészítéséhez szükséges idő.  
 

1) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai. 
Az önkormányzati rendelet társadalmi gazdasági, költségvetési következményei közvetettek, 
magából a rendeleti szabályozásból még nem származik közvetlen következmény, de 
közvetett hatása vitathatatlan. 
A rendelet közvetett társadalmi hatását az adja, hogy a rendeleti szabályozás az alapja (a 
törvényi, magasabb jogszabályi szabályozást kiegészítve) a lakosság, az állampolgárok 
joggyakorlásának, az ellátáshoz való hozzájutásának.  
A rendelet gazdasági és egyben költségvetési hatását az adja, hogy a rendeleti szabályozás 
szükséges és meghatározó az egészségügyi alapellátás biztosításához szükséges működési 
engedélyek megszerzése, valamint az egészségügyi alapellátás finanszírozása szempontjából.  
 

2) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségügyi következményei. 
A rendeleti szabályozás természetesen környezeti következménnyel nem jár, viszont 
tekintve, hogy az egészségügyi alapellátást szabályozza, az egészségügyi következményei 



vitathatatlanok, a lakosság közszolgáltatással történő ellátását szabályozzák meghatározott 
területen.  
 

3) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai. 
A rendelet közvetlenül adminisztratív terhet nem eredményez. Simontornya Város 
Önkormányzata, az Önkormányzat egyetlen szerve, illetőleg a Simontornyai Polgármesteri 
Hivatal részére az adminisztratív teher növekedésével egyáltalán nem jár. Adminisztrációs 
feladatot az Eütv. 152. § (3) bekezdés alapján az egészségügyi államigazgatási szerv számára 
jelent a rendeleti szabályozás, illetőleg annak változása. Az egészségügyi államigazgatási 
szerv – nevezetesen a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Dombóvári, Tamási Kistérségi Népegészségügyi Intézménye veszi nyilvántartásba az 
egészségügyi alapellátás körzeteit - ez befolyással van a praxisjogra, de az egészségügyi 
államigazgatási szerv tevékenységére is, például az egészségügyi szakmákra vonatkozó 
működési engedélyek kiadása során. Természetesen az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
is – az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartásait alapul véve – figyelemmel van az 
egészségügyi alapellátás körzeteire a finanszírozási szerződések megkötése során.  
 
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, az önkormányzati rendelet 
elfogadásának (hatályos rendelet módosítása elmaradásának) várható következményei. 
A jogi – rendeleti – szabályozást a kialakult helyzethez szükséges alakítani. Állampolgári 
érdek fűződik a rendeleti szabályozás tényeknek, a kialakult helyzetnek megfelelő 
pontosításához. A rendeleti szabályozás pontatlansága kihat az állampolgári joggyakorlásra, 
a lakosság egészségügyi alapellátáshoz – mint közszolgáltatáshoz – való hozzájutására. Érdek 
fűződik a hatósági nyilvántartások pontosságához, az egészségügyi államigazgatási szerv 
hatósági munkájának segítéséhez. Más megközelítésben a rendeleti szabályozás kihat az 
egészségügyi ellátás finanszírozására, így az Önkormányzatnak, mint egészségügyi 
szolgáltatónak gazdasági, költségvetési érdeke is a pontos jogi, rendeleti szabályozás.  
 
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek. 
A rendelet alkalmazása nem igényel – meglévő, rendelkezésre álló feltételekhez képest 
többlet - személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt. Személyi vonzata az állampolgári 
joggyakorlás, a lakosság egészségügyi alapellátáshoz, mint közszolgáltatáshoz történő 
hozzájutása szempontjából van a rendeleti szabályozásnak. Az egészségügyi alapellátás 
körzetei 2007. január 31. napjától szabályozottak, a rendelet módosítása a szabályozást 
pontosítja.  
 
Simontornya, 2013. január 14. 
 
                                                                                                                               Csőszné Kacz Edit 
                                                                                                                               polgármester 
  


