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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELQTERJESZTÉSE 

a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 
Az egészségügyi alapellátás körzeteirQl szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyában 

 
Tisztelt KépviselQ-testület! 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§-a (továbbiakban: Eatv.) 
szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az 
Eatv. 2023. január 01. napjától hatályos 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint Budapest területén az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról, és 
d) a védQnQi ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 2023. 
január 01. napjától módosult úgy, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról (csak megyeszékhelyen) már nem az 
önkormányzat gondoskodik. Ezen feladatellátás az Eatv. 6/A.§-a szerint az állami 
mentQszolgálat feladatkörébe került. 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteirQl szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete szabályozza a hivatkozott Eatv-
ben foglaltakat. 

Tekintettel arra, hogy az orvosi ügyeleti ellátás kikerült az Önkormányzati feladatellátásból, 
szükséges ezen változást átvezeti a rendeleten.  

Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet az elQterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítás-
tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Kiskunhalas, 2023. március 16. 
 

Fülöp Róbert s.k. 
                                                                                                                    polgármester 



Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének 
&/2023. (&) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteirQl szóló 19/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Általános indokolás: 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§-a (továbbiakban: Eatv.) 
szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az 
Eatv. 2023. január 01. napjától hatályos 5. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról, valamint Budapest területén az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról, és 
d) a védQnQi ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 2023. 
január 01. napjától módosult úgy, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról (csak megyeszékhelyen) már nem az 
önkormányzat gondoskodik. Ezen feladatellátás az Eatv. 6/A.§-a szerint az állami 
mentQszolgálat feladatkörébe került. 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteirQl szóló 19/2021. (X.29.) önkormányzati rendelete szabályozza a hivatkozott Eatv-
ben foglaltakat. 

Tekintettel arra, hogy az orvosi ügyeleti ellátás kikerült az Önkormányzati feladatellátásból, 
szükséges ezen változást átvezeti a rendelten.  

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történQ és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történQ megjelölésérQl szóló 5/2019. (III. 13.) 
IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében >a központi 
költségvetésrQl szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról 
szóló törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 
A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetQjének rendelete, valamint az 
önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály elQkészítQjének az 
indokolásban kifejtett, erre vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a 
jogszabály 
a) jelentQs társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 
következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 
b) technikai vagy végrehajtási jellegq.= 

Tekintettel arra, hogy jelen rendeletnek jelentQs társadalmi hatása van, ezért az indokolást 
közzé kell tenni.  

Részletes indokolás: 
 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 



 
Az orvosi ügyelet ellátás kikerült az önkormányzati feladatellátásból, ezért azt ki kellett venni 
a rendeletbQl. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
Az orvosi ügyelet ellátás kikerült az önkormányzati feladatellátásból, ezért ezen szakaszt ki 
kellett venni a rendeletbQl. 
 
Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 
 
Ez a szakasz a rendelet hatályáról rendelkezik. 
 
 

Kiskunhalas, 2023. március 16. 

 
Fülöp Róbert Kollárné dr. Lengyel Linda 
polgármester jegyzQ 

 
 



ELQZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

  
 

Rendelet-tervezet megnevezése az egészségügyi alapellátás körzeteirQl szóló 
önkormányzati rendelet módosítása 

 Társadalmi hatás A rendelet módosításával az ügyeleti tevékenység 
kikerülése indokolja. 

Gazdasági, költségvetési hatás A rendelet módosításának közvetlen gazdasági, 
költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 
Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 
Adminisztrációs terhek minimális többlet adminisztráció, nem számottevQ 
A rendelet megalkotásának 
szükségessége 

A rendelet módosítása a rendelet megalkotása óta eltelt 
idQ alatti változásokhoz igazítása miatt indokolt 

A jogalkotás elmaradásának 
várható következményei 

JogsértQ állapot maradna fenn, amelyet a jogalkotással 
orvosolni kell. 

 A rendelet alkalmazásához szükséges 
Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 
Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 
Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

 
Kiskunhalas, 2023. március 16.  



Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének  
.../2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteirQl szóló 19/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kiskunhalas Város 
Önkormányzat KépviselQ-testületének a KépviselQ-testület és Szervei Szervezeti és Mqködési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.20. pontjában 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas 
Város Önkormányzat KépviselQ-testületének a KépviselQ-testület és Szervei Szervezeti és 
Mqködési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. 
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 
Településfejlesztési Bizottság, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos 
Kórházi FQigazgatóság, az országos tisztifQorvos és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály véleményének kikérésével a 
következQket rendeli el: 

1. § 

Az egészségügyi alapellátás körzeteirQl szóló 19/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következQ rendelkezés lép: 

>(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése 
érdekében 
a) 6 házi gyermekorvosi 
b) 11 felnQtt háziorvosi 
c) 6 fogorvosi 
d) 10 területi védQnQi 
e) 6 iskolavédQnQi  
f) 4 iskolaorvosi körzetet alakít ki.= 

2. § 

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteirQl szóló 19/2021. (X. 29.) önkormányzati 
rendelet 3. §-a. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követQ napon lép hatályba. 

Kiskunhalas, 2023. március 30. 

 

Fülöp Róbert     Kollárné dr. Lengyel Linda  
polgármester jegyzQ 



Záradék:  

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetQtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

Kiskunhalas, 2023. március &.. 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyzQ  


