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A rendelet-tervezet elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy: A háziorvosi és fogorvosi ellátásról szóló 27/2010. (IX.14.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

 

  Humán Erőforrás Bizottság 

Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

   

 

 

A rendelet-tervezet törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

Bérczes Beáta                          Sándor Tamás       dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                               aljegyző           jegyző 
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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 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. 

 

A rendelet módosításának indoka: 

 

A General Medicina Kft. a „Központi háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyában Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulásával 2012. február 20-án megkötött vállalkozási szerződést 2018. 

december 31. nappal felmondta, ezért a szolgáltatás 2019. január 1-jétől történő folyamatos 

ellátásának a biztosítására közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amelyet az Országos  

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. nyert meg. Tekintettel arra, hogy 2019. január 31-ig a Generál 

Medicina tulajdonában lévő ingatlanban történt az ügyeleti ellátás, így a központi háziorvosi 

ügyeleti feladatok ellátásának helyszíneként a Várpalota, Felsőinkám utca 1. szám alatt 

megtalálható földszinti épületrész (korábban volt fogorvosi rendelők) 90 m2-es területét 

alakítottuk át.  

Így a rendelet 3/C. § (1) bekezdésében található ügyeleti helyszínt szükséges módosítani.  

 

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 egészségügyi ellátása és a pontos tájékoztatás érdekében szükséges. 

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:  A központi háziorvosi ügyelet helyszínének pontosítása a lakosság 

megfelelő tájékoztatását segíti elő. 

 

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

Képviselő-testület elé. Kérem annak szíves elfogadását! 

 

Várpalota,  2019. február 12. 

 

Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő –testületének  

 

…/2019 .  (II. 28.) 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 Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti  jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1 ) bekezdés  a) pontjában meghatározott  feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli  el:  

 

 

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

fogorvosi  ellátásról  szóló 27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 3/C .  § 

(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

, ,A Képviselő-testület a házi , illetve házi gyermekorvosi  alape llátáshoz 

kapcsolódó ügyeleti ellátási feladatát megállapodás alapján társulási 

formában, Várpalota Kistérség Többcélú Társulása által  fenntartott központi  

orvosi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti  ellátás székhelye: 8100 Várpalota, 

Felsőinkám u. 1.”  

 

 

2. §  Ez a rendelet 2019. március 01. napján lép hatályba, és 2019. március 02 -

án hatályát  veszti .  

 

Várpalota ,  2019.február 28 .  

 

 

  

 

 

 Campanari-Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva  

 polgármester  jegyző  

 


