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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

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

bekezdés 4. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása.  

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eüatv.) 5. § 

(1) bekezdése értelmében: 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 Eüatv. 6. § (1) bekezdése kimondja: A települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - 

rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2010. (IX. 14.) rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) határozza meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi 

körzetek területi leírását. 

 

A Rendelet módosítását az alábbiak indokolják: 

 

1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya - a 

Miniszterelnökség által meghatározott ellenőrzési munkaterv alapján- 2016-ban többek között 

a helyi önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteit vizsgálta. A Veszprém Megyei 

Kormányhivatal a vizsgálat következtében szakmai körlevelet juttatott el az 

önkormányzatokhoz, amelyben felhívta a figyelmet egyes hiányosságok pótlására.  

 

A Rendeletet és a szakmai körlevélben foglaltakat összevetve megállapítható, hogy a rendelet 

nem tartalmazza a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást, valamint az 

iskola egészségügyi ellátást, amelyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya javaslata alapján be kell építeni a Rendeletbe. 

 

2. Dr. Juhász Béla fogszakorvos, főorvos 2016. április 01-én írásban bejelentette, hogy 2017. 

február 01. nappal a Várpalota V. sz. fogorvosi körzetére Várpalota Város Önkormányzatával, 

2013. január 18-án megkötött, többször módosított feladat-ellátási szerződést felmondta, 

nyugdíjba vonulására tekintettel.  

 

Dr. Juhász Béla továbbá írásban bejelentette a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát, 

amely szerint a területi ellátási kötelezettséggel végzett önálló orvosi tevékenységre jogosító 

várpalotai V. sz. fogorvosi praxisjogát. az Abkarovits és Mohai Fogászati és Szájsebészeti 

Szolgáltató Kft. Képviseletében: Mohainé Dr. Abkarovits Cecília Anikó részére kívánja 

elidegeníteni 2017. február 01. napjától. 

 

2016. december 01. napjától 2017. február 01. napjáig Dr. Juhász Béla helyettesítését Dr. 

Abkarovits József látja el a saját rendelőjében.   
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Mivel az inotai Alukohó épületében működő rendelő nem alkalmas a feladat ellátására, így a 

rendelést a város központjában lévő Mártírok útja 1. szám alatt található négy fogorvosi 

rendelőből álló központi épületbe költöztetjük át, ahol Mohainé Dr. Abkarovits Cecília Dr. 

Abkarovits József rendelőjében váltott szakban látja el feladatát. Ennek okán szükséges a 

rendeletben a feladatellátás helyének módosítása.  

 

A rendelet-tervezetet megküldtük az alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

részére (Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Budapest, Nagyvárad tér 2.), az Intézet 

állásfoglalását pótlólag csatolom az előterjesztéshez.  

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt szempontok szerint: 

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-módosítás a lakosság zavartalan, 

folyamatos ellátása érdekében szükséges. A rendelettervezet lehetővé teszi az iskola 

egészségügyi ellátási körzetek optimális OEP finanszírozását. 

b) környezeti és egészségügyi következményei: Nincs 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem mérhető hatás. 

d) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek az egészségügyi szolgáltatóknál adottak. A jogszabály megalkotásának előkészítése, 

a végrehajtással összefüggő feladatok ellátása a Várpalotai Polgármesteri Hivatalnál 

biztosított. 

e) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. 

 

A hatályos rendelet pontosítása érdekében szükséges eleget tenni a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal javaslataiban foglaltaknak, valamint át kell vezetni az ellátások 

szervezésében bekövetkező változásokat. Mindennek hiányában az egészségügyi alapellátás 

szervezettsége helyben nem lenne biztosított.  

 

Fent leírtak alapján az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. A rendelet-tervezet esetében a hatálybalépés időpontjának 

meghatározásánál figyelembe vettük, hogy az alapdíjas finanszírozás megállapítása a 

tárgyévet megelőző év december 31-i állapotnak megfelelő lakosságszám alapján történik. 

 

Várpalota,  2016. november 29. 

 

Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő –testületének  

…/2016. (XII. …) önkormányzati  

r e n d e l e t e  

a háziorvosi és fogorvosi ellátásról  szóló  

27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő -testülete az egészségügyi alapellátásról  

szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény  6 .  §  (1) bekezdésében kapot t  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 6. § 

(2) bekezdésében biztosított  véleményezési  jogkörében eljáró alapellátásért  felelős 

országos módszertani intézet  véleményének kikérésével a következőket rendeli  el :  

 

 

1. § Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő -testületének a háziorvosi  és  

fogorvosi  el látásról  szóló 27/2010. (XI. 14.)  önkormányzati  rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet)  a következő 3/B.§ -sal  egészül ki:  

„3/B. § .  Várpalota város közigazgatási  területén az e rendelet  5. melléklete  

szerinti  iskola egészségügyi  ellátást  működteti .”  

 2. §  A Rendelet  a következő 3/C. § -sal  egészül ki:  

„3/C. § (1) A Képviselő -testület  a házi ,  i l letve házi gyermekorvosi  

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti  el látási  feladatát  megállapodás alapján 

társulási  formában, Várpalota Kistérség Többcélú Társulása által fenn tartott 

központi  orvosi  ügyelet  útján látja el .  Az ügyeleti  el látás székhelye: 8100 

Várpalota, Szent  Imre út .  6.  

(2) A rendelési  időn túli  fogorvosi  ügyelet  székhelye: Csolnoky Ferenc 

Kórház Szájsebészet  8200 Veszprém, Kórház utca 1.  

(3) A fogorvosi  sürgősségi  el látás,  (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet  

székhelye: 8200 Veszprém, Halle utca 5/D.”  

3. § (1)A Rendelet  3. melléklete helyébe jelen rendelet  1. melléklete lép.  

(2) A Rendelet  kiegészül 5. melléklettel  jelen rendelet  2. melléklete szerint .  

4. §  Ez a rendelet  2017. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését  követő 

napon hatályát  veszti .  

 

Várpalota ,  2016. december 14.  

 

 

 Campanari-Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva  

 polgármester  jegyző  
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1. melléklet a …/2016. (XII. ….) önkormányzati rendelethez 

3. melléklet a 27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez 

Vegyes fogászati körzetek 

1. sz. körzet- Rendelés helye: Várpalota, Mártírok u. 1.  

A körzethez tartozó utcák:  

Bátorkő u. - Faller J. u. - Felsőmajor u. - Forrás u. - Gagarin u. - Gyöngyvirág u. - Hársfa u. - 

Hordó köz - Hóvirág u. - Kastélydomb u. - Kis köz u. - Kossuth L. u. - Loncsosi u. - Május 1. 

u. - Március 15. u. - Mátyás király u. - Muskátli u. - Muskotály u. - Pacsirta u. - Pipacs u. – 

Posta u. - Régibánya u. - Semmelweis u. - Szélhelyi u. - Táncsics M. u. - Thuri György tér - 

Újlaky út - Vasút u. - Veres P. u. - Waldstein J. út - Winkler M. u. - Zrínyi I. u. - Bántai utca. 

- Iskolafogászati ellátás - ellátandó intézmények:  

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája - Várpalotai Összevont Óvoda és 

Bölcsőde Rákóczi Telepi Tagóvoda - Kölyökvár Tagóvoda - Evangélikus Keresztyén Óvoda - 

Thuri György Gimnázium  

2. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Mártírok u. 1.  

A körzethez tartozó utcák:  

Bakony u. - Bán A. u. - Budai N. A. u. - Erdődy P. T. u. - Erkel F. u. - Fáy A. u. - Hermann O. 

u. - Honvéd u. - Keszy B. u. - Kismező u. - Kodály Z. u. - Körmöcbánya u. - Krúdy Gy. u. - 

Mandulás ltp. - Ney D. u. - Resán M. u. - Szabadság tér  

- Iskolafogászati ellátás - ellátandó intézmények:  

Bán Aladár Általános Iskola – Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Szivárvány 

Tagóvoda és Bölcsőde - Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskola  

3. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Mártírok u. 1.  

A körzethez tartozó utcák:  

Alkotmány u. - Czóbel B. u. - Fekete Gyémánt u. - Felsőinkám u. - Hegyalja u. - Hunor u. - 

Inotai u. - Kálvária u. - Munkácsy M. u. - Nagy Gy. u. - Nagy L. u. - Orgona u. - Puskin u. - 

Róbert K. u. - Sörház u. - Sörház köz - Szabolcska u. - Szent Imre u. - Széphegyi u. - Tési út - 

Toldi M. u. - Vasvári P. u. - Széphegy dűlő 

- Iskolafogászati ellátás - ellátandó intézmények: 

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája - Várpalotai Összevont Óvoda és 

Bölcsőde Lurkó kuckó Központi Óvoda - Dúdoló Tagóvoda - Bartos Sándor Óvoda, 

Általános Iskola, EKSz és EGYMI  
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4. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Mártírok u. 1.  

A körzethez tartozó utcák:  

Árpád u. - Jókai u. - Liliom u. - Mártírok útja - Rákóczi F. u. - Rózsakút u. - Rutsek P. u. - 

Vörösmarty M. u.  

- Iskolafogászati ellátás - ellátandó intézmények:  

Várkerti Általános Iskola – Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola  

5. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Mártírok u. 1. 

A körzethez tartozó utcák:  

48-as u. - Aradi Vértanúk útja - Arany J. u. - Baglyasi u. - Báthory u. - Bercsényi u. - 

Damjanich u. - Deák F. u. - Dózsa Gy. u. - Fagyöngy u. - József A. u. - Károly M. u. - 

Készenléti ltp. - Kisfaludy u. - Mátrai Gy. u. - Pálinkaház u. – Pápay Z. u. - Petőfi S. u. - 

Polyán u. - Radnóti M. u. - Széchenyi u. - Thököly u. - Timföld u. - Tomori köz - Tompa M. 

u. - Vajda J. u. - Vásárhelyi A. u. - Zöldfa u.  

- Iskolafogászati ellátás - ellátandó intézmények: Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája 

- Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Iciri-piciri Óvoda - Inotai Cseperedő Óvoda és 

Bölcsőde 

6. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Péti u. 2.  

A körzethez tartozó utcák:  

Bajcsy-Zs. u. - Balassi B. u. - Bartók B. u. - Batsányi u. - Bányabekötő u. - Béke u. - 

Berzsenyi D. u. - Beszálló akna ltp. - Bezerédi u. - Bimbó u. - Csernyei u. - Csokonai u. - 

Dankó u. - Dobó K. u. - Fehérvári út - Gárdonyi G. u. - Korompay L. u. - Magyari u. - Marx 

u. - Mészáros u. - Péti út - Szegfű u. – Szent Borbála u. - Szent István út - Tábormező u. - Tó 

u. - Veszprémi út - Viola u. - Zichy I. u.  

- Iskolafogászati ellátás - ellátandó intézmény:  

Faller Jenő Szakképző Iskola  
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2. melléklet a …/2016. (XII. ….) önkormányzati rendelethez  

5. melléklet a 27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez 

 

Iskola egészségügyi szolgálat 

 

1. sz. körzet  

Iskola orvos: Tóthné Dr. Bakonyi Csilla 

Ellátandó intézmények:   

Bán Aladár Általános Iskola  

Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája 

 

2. sz. körzet  

Iskola orvos: Dr. Resch Gabriella  

Ellátandó intézmények:   

Várkerti Általános Iskola  

 

3. sz. körzet  

Iskola orvos: Dr. Kriesch Kornélia  

Ellátandó intézmények:   

Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája 

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája 

 

4. sz. körzet  

Iskola orvos: Dr. Szalai Marianna 

Ellátandó intézmények:   

PSZC Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium 
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Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI 

 

5. sz. körzet  

Iskola orvos: Dr. Bagi Andrea 

Ellátandó intézmények:   

Thuri György Gimnázium 

Képesség és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Középiskola Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium 

 

 

 

 

 

 


