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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.  

Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvényt (Eatv.). Az Eatv. - az önkormányzatok feladatai vonatkozásában - 2015. 

augusztus l-től hatályon kívül helyezte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 

(Eütv.) 152.§ (1)-(2) bekezdését:  

,, 15.§ (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő 

által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi 

alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az 

érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. "  

 

2015. augusztus l-jétől az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait 

az Eatv. állapítja meg:  

,,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 " 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e) 

pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1) 

bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:  

„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."  

 

Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1 )-(2) bekezdése szerint:  

„háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott 

eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi 

körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján 

végezhető önálló orvosi tevékenység- törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható."  

 



Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése szerint az 

önkormányzati rendelettel kapcsolatban ki kell kérni a háziorvos és a védőnő véleményét:  

„5.§ (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos; illetve 

védőnő véleményét."  

 

A 6.§ (2) bekezdés alapján pedig: „A 6. § (2) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és 

kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményét is."  

 

A ·Kormány a praxiskezelőt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok 

vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011.(XII. 23.) Kormányrendeletben jelölte ki. A 313/2011.(XII. 23.) 

Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Kormány praxiskezelőként az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatalt jelöli ki.  

 

A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése 2015. március 1. előtt praxiskezelőként az 

Országos Alapellátási Intézetet (OALI) jelölte ki. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról valamint a 

gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 

Kormányrendelet 3/A. § értelmében az ÁNTSZ-t a Kormányrendelet 1. mellékletben 

meghatározott országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkotja. 

 

A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmai-

módszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási, 

szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat 

ellátó szerve.  

A Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A költségvetési szerv alapító okirata szerint a NEFI az 

alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai  módszertani alapintézménye.  

 

Az előterjesztés mellékletét képező javaslat, rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást, 

illetve az érintett települések közigazgatási területét tünteti fel. A jogszabályban említett 

személyek véleménye beérkezett.  

 

Az előadottak alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási 

körzetekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Újrónafő, 2016. október 6. 

        Kertész Attila s.k., 

              polgármester 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő – testületének 

 

8/2016. ( X.24.) önkormányzati 

 

r e n d e l e t e  

 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Újrónafő község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra 

 

 

Az alapellátás körzetei 

2.§ 

 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy (felnőtteket és 

gyerekeket ellátó) vegyes háziorvosi körzetet alkot közösen Mosonszolnok községgel. 

A körzet székhelye: Mosonszolnok. Az orvosi rendelő címe: 9244 Újrónafő, Szabadság u. 

3. 

 

 

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás feladat-ellátási szerződés keretében 

biztosított. Az ügyelet helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.  

 

3.§ 

 

Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot 

Mosonszolnok községgel. 

A körzet székelye: Mosonszolnok. A rendelő címe: 9244 Újrónafő, Szabadság u. 3. 

 

 

 

 

[POd1] megjegyzést írt: az Alapellátási tv. 5. § (1) 
bekezdésében felsorolt valamennyi ellátásról az  
egészségügyi alapellátás keretében gondoskodnak, azonban 
nem kapcsolódik valamennyihez ügyeleti ellátást is, így 
célszerű lenne e három alapellátást megnevezni az ügyeleti 
ellátás esetében 

[POd2] megjegyzést írt:  az egyértelműség érdekében 
szükséges kiegészítés 



 

4.§ 

 

(1) Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 

alapellátási körzetet alkot Mosonszolnok és Máriakálnok községekkel együtt.   

A körzet székelye: Mosonszolnok. Az orvosi rendelő címe: 9200 Mosonmagyaróvár 

Károly u. 3. 

 

(2) Újrónafő Község Önkormányzata teljes közigazgatási területére a fogorvosi ügyeleti 

ellátás feladat-ellátási szerződés alapján biztosított.   

 

 

5.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

melyet a 9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 2. szám alatti orvosi rendelőben 

biztosítanak. 

 

 

Záró rendelkezések 

6.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

   Kertész Attila     dr. Péntek Tímea 

    polgármester                       jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2016. október 24-én kihirdetésre került. 

 

                                                                                              dr. Péntek Tímea 

                                                                                                      jegyző 

 
 

 


