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Á l t a l á n o s   i n d o k o l á s

a háziorvosi és fogorvosi körzetekr l szóló rendelet-tervezethez

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete háziorvosi és fogszakorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 15/2009. (X. 30.) Ökt rendelete megalkotása óta eltelt id  alatt kiadott központi
jogszabályokban foglaltaknak már nem felel meg jogalkotási szempontból, ezért elkerülhetetlen annak
felülvizsgálata, amelyet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. § (1)-(2)
bekezdésén túl, az önkormányzat hatályos SZMSZ-e 22. § (8) bekezdése ír el  a jogszabály el készít je
számára.
A tárgyi rendelet megalkotását elengedhetetlenné teszi, hogy a rendelet (akkor még nem jogsért  módon)
készült el, ami mára a Jat. végrehajtására kiadott, a jogszabályszerkesztésér l szóló 61/2009. (XII. 14.)
IRM  rendeletben (továbbiakban: IRM rendelet)  írtaknak formailag való megfeleltetése is átszabja az
eddigi hatályos rendelet arculatát, a benne szabályozható kifejezések alkalmazását.
A tárgyi rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit az általam
tárgyban kiadott el zetes hatásvizsgálat  tartalmazza.
Kimarad a korábbi rendeletben szabályozott általános rendelkezések sorából:
- a rendelet célja, a rendelet hatálya, mivel a Jat. 6. § (3) bekezdése értelmében azt csak akkor kell szabályozni,
ha a rendeletben írt területt l eltér  körre terjedne ki a szabályozás,
- az értelmez  rendelkezés, mivel az abban írtakat definiálja az  önálló  orvosi  tevékenységr l  szóló  2000.   II.
törvény, továbbá az egészségügyi ellátásról szóló 1997. évi CLIV. törvény is rendelkezik róla, ezért a Jat. 3.
§-ában  írt szabályhoz igazodva, miszerint: nem ismételhet  meg sem bet -szerint, sem átfogalmazva a vonatkozó
jogszabályokban már meghatározott fogalom, attól eltér en pedig azért nem lehet rendelkezni, mert az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdése kimondja, hogy a helyi képvisel -testület feladatkörében rendeletet alkot, amely nem lehet ellentétes magasabb
szint  jogszabállyal.
A Jat. 8. § (2) bekezdésére is tekintettel, mivel megváltozik a rendelet bevezet  része, a hatályba léptet  rendelkezése,
ezért egy teljesen új rendelet alkotása indokolt.
A rendelet-tervezet elkészítése során leellen riztem a település címnyilvántartását (szótárkönyvét) és a
meglév  adatokhoz képest eltérést nem tapasztaltam, így a rendelet-tervezethez csatolt 1. és 2. mellékletben
felsorolt adatok helyesbítésére nincs szükség.

R é s z l e t e s   i n d o k o l á s

Bevezet  részhez

A rendelet-tervezet bevezet -része azon jogszabályi helyek megjelölését tartalmazza, amelyek az
önkormányzat képvisel -testülete számára a jogalkotás érvényességi kellékeként tárgykörben egyrészt felhatalmazást
ad a rendelet megalkotására (az  önálló  orvosi  tevékenységr l  szóló  2000.  évi  II.  törvény  2.  §  (2)
bekezdésében), másrészt a jogalkotás módját (jelen esetben törvényekben foglalt felhatalmazáson alapuló
jogalkotás, tehát származékos jogalkotói jogkör feltüntetését, (a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében írtakat alkalmazva, az önkormányzat feladatkörét meghatározó jogszabályi helyeket
(a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltakat alkalmazva, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontját belevéve, az IRM rendelet 55. § (5) bekezdésében foglaltakat
betartva, továbbá az egészségügyr l szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében rögzítetteket
betartva, valamint az IRM rendelet 58. § (1) bekezdése szerint eljárva az önkormányzat szervezeti és
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ködési szabályzatában rögzített feladatkörében eljárni jogosított Bizottságok véleményének kikérését foglalja
magában.

1. §-hoz

Részletes rendelkezések között kapott helyet a képvisel -testület által a településen él k számára általa
egészségügyi alapellátás keretében biztosított háziorvosi és fogorvosi körzetek számának
meghatározása, melyek táblázatba rendezve e rendelet-tervezet 1.-2. mellékleteként szerepel.
Ezek a körzetek az adott ellátási, szolgáltatási formákra vonatkoztatva kötelez  ellátási területet jelentenek
mind a háziorvosok,  mind a fogorvos számára. E rendelet-tervezetbe megállapított körzeteket tartalmazza az
adott háziorvos és fogorvos számára az illetékes hatóság által kiadott m ködési engedély, amely a vállalkozói
háziorvos, fogorvossal területi ellátási kötelezettség átvállalására kötött ellátási szerz désen alapul. Az
alapellátás finanszírozásában is nagy szerepe van, mivel az OEP finanszírozási szerz dést a m ködési
engedéllyel rendelkez  háziorvossal, fogorvossal csak a fent már írt szerz dések megléte esetén köt és
annak alapján teljesít kifizetéseket.

2. §-hoz

A záró rendelkezések körében (az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint) ez a szakasz  a rendelet
hatályba lépése id pontját  tartalmazza, amelyet 2011. október 1. napjában javasolok meghatározni. A
rendelet az önkormányzat honlapjáról és a közadattárból elérhet , a községi könyvtárban és a
polgármesteri hivatalban papír alapon hozzáférhet , melyr l a település lakossága a helyi havi
kiadványban, a Csanyi Hírmondóban kap tájékoztatást.
A hatályon kívül helyez  rendelkezés (az IRM rendelet 119. § szerint) tartalmazza a tárgykörben hatályban lév
önkormányzati rendelet, mint hatályát veszt  jogszabályra való merev hivatkozást, annak id pontra való hivatkozása
nélkül, ezért ennek megfelelve szerepel a (2) bekezdésben írt formátumban a rendelkezés.
A záró rendelkezések között kapott helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege,
amely a rendelet kihirdetése id pontját az önkormányzati szervezeti és m ködési szabályzatban meghatározott formátumban
tartalmazza.

1. melléklet

Ez a melléklet a háziorvosi körzetek ellátási területének meghatározását foglalja magában, így a háziorvosi körzetek
száma megjelölését, a körzetek székhelyét, címét, a körzetekbe sorolt utcák megnevezését.

2. melléklet

Ez a melléklet a fogorvosi körzet ellátási területének meghatározását foglalja magában, így a fogorvosi körzet száma
megjelölését, a körzet székhelyét, címét, a körzetekbe sorolt utcák megnevezését.

C s a n y t e l e k,  2011. augusztus 30.
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