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E L Ő T E R J E SZ T É S 
Képviselő-testület ülésére 

 
Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendelet módosítása.  
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2017. március 2-i ülésén alkotta meg 3/2017. (III.03.) számmal Veresegyház 
Város Önkormányzatának „Az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet”-et. 
 
A Rendeletben az Önkormányzat valamennyi kötelező egészségügyi alapfeladatának szabályozása 
megjelent.  
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 5. §-ának (1) 
bekezdése a helyi önkormányzatok feladatai között a települési önkormányzat képviselő-testületének 
hatáskörébe utalja a praxiskezelő által megadott szempontok alapján az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek kialakítását. 
 

1. Veresegyházon jelenleg 4 fogorvosi körzet van, melyből az I. számú körzet 2019. június 4. óta 
– Dr. Szentesi Miklós János halála miatt – üres körzetként működik. A körzetben a feladat 
ellátása jelenleg is zavartalanul, helyettesítéssel történik. A Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 
az elmúlt év során számtalan kísérletet tettek arra, hogy a feladat ellátása praxisjoggal 
rendelkező orvossal és ne helyettesítéssel történjen, de sajnos az ígéretesnek tűnő 
jelentkezők is mindig visszaléptek a feladat ellátástól. 
 
Mivel hamarosan egy éve üres az I. számú fogorvosi körzet, a DUO-DENT VERES Fogászati 
Kft. ügyvezetője kezdeményezte a két körzet összevonását, melynek révén – átmeneti időre 
– az Önkormányzat a két körzetből egy körzetet alakítana ki. 
 

2. Veresegyházon jelenleg 5 gyermekorvosi körzet található, a valóságban azonban az I. számú 
körzet – melynek működtetője a KOVILO Kft. – tagozódik két alkörzetre. Az I/1. körzet 
gyermek háziorvosa Dr. Kovács Ilona, az I/2. körzet háziorvosa Dr. Takács Edit, aki 
nyugdíjasként látta el a feladatot, visszavonult a hivatása gyakorlásától, így a továbbiakban az 
I/1. számú körzet gyermek háziorvosa Dr. Kovács Ilona tartós helyettesítéssel látja el az I/2. 
számú gyermek háziorvosi körzetben a feladatokat. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. …….től engedélyezze az I. és IV. számú 
fogorvosi körzetek összevonását, valamint az I/2. számú gyermekorvosi körzet tartós 
helyettesítéssel történő ellátását. A döntések meghozatalát követően megtörténhet a feladat-
ellátási szerződések módosítása. 

 
 
 
Rendeletalkotási javaslat: 
 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a______/2020.(V. .) sz. Önkormányzati 
rendeletét „Az egészségügyi alapellátásról” szóló 3/2017. (III.03.) rendelet módosítására. 
 
Határidő: 2020. május  . 
Felelős: jegyző 
 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
az egészségügyi alapellátásról szóló 3/2017. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
…./2020. (…….) önkormányzati rendelethez 
 

1. Társadalmi hatások 
A rendeletalkotás társadalmi hatása alapvetően pozitív, hiszen a helyi felnőtt lakosság fogorvosi 
és gyermekorvosi ellátásának biztonságát növeli. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
Gazdálkodási, költségvetési hatása nincs, hiszen a rendelők száma a körzetek számának 
módosításával nem változik. 
 
3. Környezeti hatások, egészségügyi következmények: 
A rendeletmódosítással környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincsen, hiszen a hatáskört 
jelenleg is gyakorolja a hivatal. 
 
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
A rendelet 1. és 3. számú mellékletének módosítása a körzetek összevonása miatt vált 
szükségessé, elmaradása esetén a betegek ellátása késedelmesen történne meg. 
 
6. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
A rendelet módosításával a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek 
rendelkezésre állnak. 

 
 

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
_____ /2018. V. .) önkormányzati rendelete  „Az egészségügyi alapellátásról” szóló 3/2017. (III. 03.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye (2011.április 25.) 
32. cikkének (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Rendelet 21. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
 

(1) Az önkormányzat a település lakosságának egészségügyi alapellátása érdekében Veresegyház 
város területén 5 gyermek háziorvosi-, 7 felnőtt háziorvosi-, 3 gyermek- és felnőtt fogorvosi,- 
valamint 7 védőnői körzetet alakít ki. 

 
2. § 

 
A rendelet 1. számú melléklete helyébe az e rendelet 1. számú melléklete kerül. 



3. § 
 

A rendelet 3. számú melléklete helyébe az e rendelet 2. számú melléklete kerül. 
 

 
Záró rendelkezések 

 
 4. §  

 
(1) E rendelet 2020. május …-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározott módon - a jegyző gondoskodik. 

 
 
Veresegyház, 2020. május 
 

 
 
 

 Pásztor Béla  Garai Tamás  
 polgármester jegyző 
 

 
 


