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Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi 

alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

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

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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, az 

országos tisztifőorvos, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező 

egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási   

körzetek meghatározásáról szóló 11/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletének 

(továbbiakban: Rendelet) 1. sz. mellékletének helyébe jelen Rendelet 1. sz. melléklete lép. 

 

2. § A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen Rendelet 2. sz. melléklete lép. 

 

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Lőrincz György dr. Péntek Tímea 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020. szeptember 22. 

 

 dr. Péntek Tímea 

 jegyző 

 

 

 

 



HATÁSVIZSGÁLAT 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

 

Társadalmi hatása: közvetlen társadalmi hatása nincsen 

Gazdasági, költségvetési hatása: közvetlen gazdasági hatása nincsen   

Környezeti, egészségügyi hatása: nincsen 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következményei: A Képviselő-testület körzetbe sorolási kötelezettségének tesz eleget az 

egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében a Kertalja és Szőlőskert utcában. Ennek 

elmaradása esetén mulasztásos jogszabálysértést követ el. 

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

a rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételeket, azok 

adottak. 

 

 

Általános indokolás 

 

 

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 egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 

alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 

kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői 

ellátásról, és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábban új lakóterület kialakításáról, 

annak elnevezéséről döntött. A kialakított Kertalja, illetve Szőlőskert utcákat szükséges az 

egészségügyi alapellátási körzetekbe besorolni az ellátás megszervezésére tekintettel, melynek 

jelen rendelet megalkotásával tesz eleget a képviselő-testület.  

 

 

Részletes indokolás 

 

 

1. §: Az egészségügyi alapellátás körzeteit határozza meg az 1. sz. melléklet korábbi 

alapellátási körzetek hatályon kívül helyezésével. 

 

2. §: Az egészségügyi alapellátás körzeteit határozza meg a 2. sz. melléklet a korábbi 

alapellátási körzetek hatályon kívül helyezésével. 

  

3. §: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 
 


