ELŐTERJESZTÉS
Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának
2016. december 12. napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy: Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előterjesztő: Regenyei Katalin a Humán Bizottság elnöke
Készítette: Tóth Gabriella
Iktatószám: 01/5286-1/2016.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt/ titkos
Tisztelt Bizottság!
Ezúton terjesztem a T. Bizottság elé a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
szóló beszámolót.
1. Előzmények
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 13. (3) bekezdése szabályozza, hogy az átruházott
hatáskörök gyakorlásáról az azt gyakorló szerv szükség szerint, de legalább évente egyszer köteles
a képviselő-testületnek beszámolni. Ezzel összefüggésben az SZMSZ 62. § (3) bekezdése szerint a
bizottság szükség szerint, de legalább évenként beszámol a képviselő-testületnek a bizottság
tevékenységéről. A beszámoló előterjesztésének elkészítéséről a bizottság elnökének kell
gondoskodnia. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság elnöke a legközelebbi
testületi ülésen tájékoztatást ad.
A Humán Bizottság 2016. évi működését, döntéseit az alábbiakban mutatom be:
A Humán Bizottság 2016. évben – a jelenlegi üléssel együtt – 12 ülést tartott, melyekből egy
rendkívüli ülés volt (március 30.). A bizottság az eddigi ülésein összesen 113 határozatot hozott.
Az SZMSZ 1. számú melléklete alapján a Humán Bizottságot döntési jog illeti meg az alábbi
esetekben:
a) az önkormányzat rendeleteiben meghatározott ügyekben
b) az önkormányzat éves költségvetési rendeletben meghatározott „Rendezvények
támogatása” kiemelt előirányzat felosztása tekintetében,
c) külföldi és belföldi tanulmányi ösztöndíjban való részesítésre,
d) a Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati támogatási keret
felosztásában, a pályázaton való részvétellel kapcsolatos döntésben és
e) az Arany János tehetséggondozó program keretében támogatottak kiválasztásában.
Fenti ügykörökben a bizottság a következő döntéseket hozta:
A Humán Bizottság a februári ülésén döntött rajzpályázat kiírásáról „ÓVD A KÖRNYEZETED, A
VÍZ ÉRTÉK” témában az óvodások és iskolások részére. A márciusi ülésén döntött a rajzpályázat
első három helyezettjéről. A díjakat négy kategóriában osztotta ki a bizottság.
A bizottság a márciusi soros ülésén döntött a Tübingeni Nyári Egyetemen való részvételi
pályázatról. A Tübingeni Egyetem 32. nemzetközi nyári kurzusán való részvételre Berkes Krisztina
Enying, Szeszgyár utca 10. szám alatti lakos pályázót delegálta.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba való részvételhez a bizottság Gyutai Lívia Andrea és
Cserni Lili Mercédesz, 8. osztályos tanulókat elviekben támogatta a novemberi ülésen.

A bizottság 2016. szeptember 21-i ülésén döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról. A beérkezett pályázatok megtárgyalása a
mai ülés napirendi pontját képezi.
Fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a beszámoló
elfogadására.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. melléklet
határozati javaslat
Enying, 2016. december 6.
Tisztelettel:
Regenyei Katalin s.k.
a Humán Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT
Enying Város Önkormányzat Humán Bizottságának …/2016. (XII. 12.) határozata a Humán
Bizottság 2016. évi működéséről:
A Humán Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület megismerte és elfogadja a Humán Bizottság 2016. évi működéséről és az
átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester, Regenyi Katalin bizottsági elnök
azonnal”

Felelős: Regenyei Katalin elnök
Határidő: azonnal

ELŐTERJESZTÉS
a Humán Bizottság 2016. december 12. napján és a Képviselő-testület 2016. december 21.
napján tartandó soron következő nyílt ülésére
Tárgy: az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló
rendelettervezet
Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Készítette: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Iktatószám: 01/4957-2/2016.
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a tárgyi előterjesztésemet döntésre a t. Képviselő-testület elé.
1. Előzmények
A Magyar Közlöny 2015/102. számában jelent meg az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény (a továbbiakban: alapellátási törvény), mely jelentős változásokat eredményezett
az alapellátás vonatkozásában. A képviselő-testület a 2015. november 25. napján megtartott soros
ülésén megalkotta az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 26/2015. (XI.
30.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotásakor a képviselő-testület figyelembe vette a
praxiskezelő (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatalának Népegészségügyi
Osztálya) által megadott szempontokat, másrészt a körzetek megállapítása és kialakítása során ki
kérte az alapellátásért felelős országos módszertani intézet 1 véleményét is. A rendelet
megalkotásával kapcsolatban egyik érintett szerv sem emelet kifogást, illetve nem tett észrevételt.
A Miniszterelnökség Államtitkára a TER-1/1922/2015. számú államtitkári utasításával elrendelte az
egészségügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat kapcsán a Fejér Megyei
Kormányhivatal javaslattal élt, melynek mellékleteként megküldte szakmai segédanyagát. A
javaslat és annak melléklete jelen előterjesztésemhez csatolva lett.
A szakmai segédanyag bemutatja a véleményezésre jogosultak körét. Eszerint az előzőeken túl az
alapellátási törvény 5. § (2) bekezdése szerint az alapellátást végző orvos és a védőnő véleményét is
be kell szerezni az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntés
meghozatala során, valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi
XCVII. törvény (a továbbiakban: Eü. kamara tv.) 2. § d) pont db) alpontja alapján a Magyar Orvosi
Kamara Fejér Megyei Területi Szervezete véleményét is be kell szerezni a rendeletet elfogadása
előtt.
A fentieknek megfelelően az eredetileg elfogadott önkormányzati rendelet változatlan szöveggel
történő elfogadása indokolt azzal, hogy az előző bekezdésben említett szervek, személyek
véleményét is be kell szerezni és ezt a rendelet bevezetőjében szerepeltetni szükséges. Az eredeti
rendeletet ugyanakkor hatályon kívül kell helyezni és a változatlan érdemi rendelkező szöveggel új
rendeletet szükséges elfogadni, mivel a rendelet bevezetőjében meg kell jelölni a véleményező
szerveket, személyeket. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése szerint:
„Nem lehet módosítani a jogszabály megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett
jogszabályi rendelkezés hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba
kivételével - a jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött
fenntartás, kifogás és nyilatkozat szövegét.”
1

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI)

Kérem, hogy a t. Képviselő-testület szíveskedjen az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni és a
mellékelt határozati javaslatot elfogadni.
A Népegészségügyi szakigazgatási szerv képviselőjét, az érintett orvosokat és a védőnőket
meghívtuk az ülésekre.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
 Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
 Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény
 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet

3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. Bizottság javaslata: 5. melléklet: határozati javaslat, rendelet tervezet

Enying, 2016. december 05.
Tisztelettel:
Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló rendelettervezetről
A képviselő-testület
1. megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/1213-1/2016. számú javaslatát,
2. az előző pontban említett javaslatban foglaltakkal egyetért;
3. az előterjesztés 1. mellékelte szerinti rendelettervezetet megismerte és az abban foglaltakkal
egyetért;
4. felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztés szerinti szervekkel és személyekkel véleményeztesse
a rendelettervezetet, majd ezt követően terjessze be döntésre a képviselő-testület soron
következő ülésére.
felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
határidő: folyamatos, értelemszerű

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének ____/2017. (I. ___.)
önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást végző
orvosok és védőnők, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet,
valamint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.
§ d) pontjának db) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara
Fejér Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § (1) Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) három háziorvosi
körzetben gondoskodik a háziorvosi ellátásról.
(2) Az (1) bekezdésben említett háziorvosi körzetek a következők:
a) I. számú háziorvosi körzet,
b) II. számú háziorvosi körzet,
c) III. számú háziorvosi körzet.
(3) Az I. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A II. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(5) A III. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
2. § (1) Az Önkormányzat két házi gyermekorvosi körzetben gondoskodik a házi
gyermekorvosi ellátásról.
(2) Az (1) bekezdésben említett házi gyermekorvosi körzetek a következők:
a) I. számú házi gyermekorvosi körzet,
b) II. számú házi gyermekorvosi körzet.
(3) Az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 4. melléklete
tartalmazza.
(4) A II. számú házi gyermekorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 5. melléklete
tartalmazza.
3. §

(1) Az Önkormányzat két fogorvosi körzetben gondoskodik a fogorvosi alapellátásról.

(2) Az (1) bekezdésben említett fogorvosi körzetek a következők:
a) I. számú fogorvosi körzet,
b) II. számú fogorvosi körzet.

(3) Az I. számú fogorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A II. számú fogorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
4. §

(1) Az Önkormányzat három védőnői körzetben gondoskodik a védőnői ellátásról.

(2) Az (1) bekezdésben említett védőnői körzetek a következők:
a) I. számú védőnői körzet,
b) II. számú védőnői körzet,
c) III. számú védőnői körzet.
(3) Az I. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) A II. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) A III. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
5. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (a továbbiakban ügyeleti ellátás)
körzethatára Enying város közigazgatási területe.
(2) Az ügyeleti ellátást végző szolgáltató feladat-ellátási megállapodást köthet más települési
önkormányzatokkal. Ezek körzethatárát az adott települési önkormányzatok határozzák meg
rendeleteikben.
6. §

Az iskola-egészségügyi ellátás Enying város közigazgatási területére terjed ki.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló
26/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Alkalmazott jogszabályok



















Magyarország Alaptörvénye – Alaptörvény
„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mötv.
„Az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény – Alapellátási tv.
„Az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi XCVII. törvény – Eü.kamara tv.
„Az önálló orvosi tevékenységről” szóló 2000. évi II. törvény – Öotv.
„Az egészségügyről” szóló 1997. évi CLIV. törvény – Eütv.
„Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény – Ehi.
„Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet – 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
„Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról” szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet – 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
„Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési
eljárásról” szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet – 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet
„A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról” szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet – 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
„A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről” szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet –
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
„A területi védőnői ellátásról” szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet – 49/2004. (V. 21.) ESzCsM
rendelet
„Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről” szóló 47/2004.
(V. 11.) ESzCsM rendelet – 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet
„Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a
minőségügyi vezetőkről” szóló 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet – 33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet
„A jogalkotásról” szóló 2010. évi CXXX. törvény – Jat.
„A jogszabályszerkesztésről” szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet – Jszr.
„A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről” szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM
rendelet – 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

Felhatalmazás
Az Alapellátási tv. 5.§ (1) bekezdése szerint 8 féle alapellátásról kell az
önkormányzatoknak gondoskodniuk:
a) háziorvosi ellátás
b) házi gyermekorvosi ellátás
b) fogorvosi alapellátás
c) háziorvosi ügyeleti ellátás
d) házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás
e) fogorvosi ügyeleti ellátást,
f) védőnői
g) iskola-egészségügyi ellátás
Konkrét felhatalmazást Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdése adja:
6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által
kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve –
rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások
körzeteit. (…)”

Feladatkör

Az Mötv. 13.§ (1) bekezdésének 4. pontja kötelező
önkormányzati feladatként állapítja meg az
egészségügyi alapellátást, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatások nyújtását.

Véleményezésre jogosultak
1/3. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Alapellátási tv. 6. § (2) bekezdés:
„Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és
kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős
országos módszertani intézet véleményét is.”

Véleményezésre jogosultak
2/3. Magyar Orvosi Kamara

Az Eü.kamara tv. 2.§ d) pont db) alpontja:
„2.§ A szakmai kamara
d) véleményezési jogot gyakorol
db) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési
rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, helyi
önkormányzati döntések meghozatalánál,”.
A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának 27./ pont f) alpont:
A Magyar Orvosi Kamara területi szervezete „f) véleményezi
az illetékességi területén végzett egészségügyi tevékenység
szervezeti
vagy
működési
rendjét
érintő
állami,
egészségbiztosítási, illetve helyi önkormányzati döntéseket,”.

Véleményezésre jogosultak
3/3. Alapellátást végző orvos és védőnő

Az Alapellátási tv. 5.§ (2) bekezdés: „alapellátás
nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról
szóló döntésének meghozatala során a települési
önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos,
illetve védőnő véleményét is.”

Véleményezésre jogosultak
+ 1. Társulásban résztvevő helyi önkormányzat(ok) képviselő testülete(i)
Jat. 5.§ (1a) bekezdés:
„5.§ (1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a
társulási megállapodásban meghatározott feladat- és
hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására
kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a
társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában
a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat
képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a
társulásban
résztvevő
helyi
önkormányzat
képviselőtestületének hozzájárulása szükséges.”

A bevezető rész felépítése

- Felhatalmazó rendelkezés
- Feladatkört megállapító rendelkezés
- Véleményezésre történő utalás
- Hozzájárulásra történő utalás (társulás esetén)

A körzetek kialakítása
Alapellátási tv. 5.§ (1) bekezdése:
„5.§ (1) 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 Jat. 6.§ (1) bekezdés:
„6.§ (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet
területi hatálya a helyi önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az önkormányzati
rendelet területi hatálya az 5.§ (1a) bekezdés szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi
önkormányzatok, az 5.§ (1b) bekezdés szerinti esetben a társult képviselő-testületben részt vevő
települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.
Alapellátási tv. 6.§ (1) bekezdés második mondata:
„…több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.”

Egészségügy alapellátás biztosítása
Önállóan

Feladat-ellátási
szerződés
keretében

Valamennyi
alapellátás
tekintetében
rendeletet kell
alkotni

Valamennyi
alapellátás
tekintetében
rendeletet kell
alkotni
+
Feladat-ellátási
szerződés
megkötése másik
településsel

Társulásban

Gesztor
önkormányzat
alkot rendeltet
+
Maradék
alapellátás
tekintetében
rendelet kell
alkotni

A körzetek kialakítása
47/2004. ESZCSM rendelet 6. § (4) bekezdése:
„Fogorvosi ügyeleti ellátás szervezése a fővárosban, a megyeszékhelyen, valamint a
megyei jogú városban legalább a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon legalább 6 órás rendelési időben - kötelező.”
47/2004. ESZCSM rendelet 2. § (1) bekezdése:
„E rendelet hatálya a részben vagy egészben az államháztartás terhére
finanszírozott egészségügyi közszolgáltatást végző egészségügyi szolgáltatókra
terjed ki.”

Vagyis a hatálya nem terjed ki a helyi önkormányzatokra

A körzetek kialakítása
A Jszr. 73.§ (5) bekezdéséhez fűzött kommentár:
„A felhatalmazás jogosultjának olyan jogszabályt kell alkotnia, mely
tartalmilag is összhangban van a felhatalmazásban szereplő jogalkotási
tárggyal. A felhatalmazás kereteinek túllépése alkotmányellenességet
eredményez. Az Alkotmánybíróság több határozatában foglalkozott a
felhatalmazás keretei túllépésének kérdésével: [A] felhatalmazás
kereteinek túllépése - a jogforrási hierarchia rendjének megsértésén
keresztül - alkotmányellenességet eredményez. [19/1993. (III. 27.) AB
határozat]”
Az Alapellátási törvény az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapítására és kialakítására ad felhatalmazást, egyéb szabályok
rendeletbe iktatása jogszabályellenes.

A körzetek kialakítása

A Jszr. 70.§ (1) bekezdése az alábbiakat rögzíti:
„70.§ (1) Felhatalmazás alapján kiadott jogszabály
tervezetében alkalmazott fogalom a felhatalmazó rendelkezést
tartalmazó jogszabályban értelmezett fogalomtól eltérően
nem értelmezhető, és az értelmező rendelkezés nem
ismételhető meg.”
ún. „vegyes körzetek” kialakítása nem lehetséges

Mintarendelet
Cím (1. minta)
…….. Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról

Mintarendelet
Cím (2. minta, társulás)
…….. Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2016. (….) önkormányzati rendelete
a háziorvosi ellátás és/vagy házi gyermekorvosi ellátás és/vagy fogorvosi
alapellátás és/vagy háziorvosi ügyeleti ellátás és/vagy házi gyermekorvosi
ügyeleti ellátás és/vagy fogorvosi ügyeleti ellátás és/vagy védőnői ellátás
és/vagy iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek megállapításáról és
kialakításáról

Mintarendelet
Bevezető rész (1. minta)
………
Községi/Nagyközségi/Városi/Megyei
Jogú
Város
Önkormányzat Képviselő-testülete/Közgyűlése „az egészségügyi
alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján,
„Magyarország
helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - „az
egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró alapellátást
végző orvos és védőnő, „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, valamint
„az egészségügyben működő szakmai kamarákról” szóló 2006. évi
XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Területi
Szervezete véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

Mintarendelet
Bevezető rész (2. minta, társulás)
……… Községi/Nagyközségi/Városi/Megyei Jogú Város Önkormányzat
Képviselő-testülete/Közgyűlése „az egészségügyi alapellátásról” szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva - „az egészségügyi alapellátásról” szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, „az egészségügyi
alapellátásról” szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézet, valamint „az egészségügyben működő szakmai kamarákról”
szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § d) pontjának db) alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara Fejér
Megyei Területi Szervezete véleményének kikérésével, ……
Önkormányzat, …… Önkormányzat hozzájárulásával - a következőket
rendeli el:

Mintarendelet
Körzetek kialakítása (1. minta)
1. § (1) ……….. Önkormányzat a háziorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik. A
háziorvosi ellátás körzete …. Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) ……….. Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról egy körzetben gondoskodik.
A házi gyermekorvosi ellátás körzete …. Község közigazgatási területére terjed ki.
(3) ……….. Önkormányzat a fogorvosi alapellátásról egy körzetben gondoskodik. A
fogorvosi alapellátás körzete …. Község közigazgatási területére terjed ki.
(4) ……….. Önkormányzat a háziorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik.
A háziorvosi ügyeleti ellátás körzete …. Község közigazgatási területére terjed ki.
(5) ……….. Önkormányzat a házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben
gondoskodik. A házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás körzete …. Község közigazgatási
területére terjed ki.
(6) ……….. Önkormányzat a fogorvosi ügyeleti ellátásról egy körzetben gondoskodik. A
fogorvosi ügyeleti ellátás körzete …. Község közigazgatási területére terjed ki.
(7) ……….. Önkormányzat a védőnői ellátásról egy körzetben gondoskodik. A védőnői
ellátás körzete …. Község közigazgatási területére terjed ki.
(8) ……….. Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátásról egy körzetben
gondoskodik. Az iskola-egészségügyi ellátás körzete …. Község közigazgatási
területére terjed ki.

Mintarendelet
Körzetek kialakítása (2. minta)

1. § (1) ……….. Önkormányzat a háziorvosi ellátásról
két körzetben gondoskodik. A háziorvosi ellátás
körzeteihez tartozó utcák felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) ……….. Önkormányzat a házi gyermekorvosi
ellátásról két körzetben gondoskodik. A házi
gyermekorvosi ellátás körzeteihez tartozó utcák
felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.
…..

Mintarendelet
Körzetek kialakítása (3. minta, társulás)

1. § A fogorvosi ügyeleti ellátás három körzetben
történik. A fogorvosi ügyeleti ellátás körzeteihez
tartozó utcák felsorolását az 1. melléklet
tartalmazza.
2. § ….. és/vagy

2/1. ESCO szerződés
Stab. törvény („Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény) 3. § (1) bekezdés f) pont:
„Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:
(…)
a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap
időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki
nem fizetett ellenérték,”

ESCO szerződés főszabályként adósságot keletkeztető
ügylet!!!

2/2. ESCO szerződés
Mikor nincs szükség a Kormány hozzájárulására?
Stab. törvény 10. § (3) bekezdés c) pont cc) alpont:
- fejlesztési célt szolgál és
- nem haladja meg a fővárosi önkormányzat és megyei jogú
város önkormányzata esetében a 100 millió forintot,
országos nemzetiségi önkormányzat esetében a 20 millió
forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját
bevételeinek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió forintot

2/1. Önkormányzat tulajdonában lévő utak értékesítése
- a helyi közutak és műtárgyaik kizárólagos önkormányzati
tulajdonban álló vagyonként a forgalomképtelen törzsvagyon
részét képezik (Nvtv. 5. § (3) bek. a) pont, Nvtv. 5. § (2) bek.)
- a forgalomképtelen nemzeti vagyon nem idegeníthető el,
főszabályként nem terhelhető meg … (Nvtv. 3. § (1) bek. 3. pont,
Nvtv. 6. § (1) bek.)

2/2. Önkormányzat tulajdonában lévő utak értékesítése
Milyen eljárásban van mégis lehetőség az önkormányzat
tulajdonában lévő közút értékesítésére?
- Településrendezési eszközök módosítása
-„A közúti közlekedésről” szóló 1988. évi I. törvény szerinti
átminősítési eljárás lefolytatása
- Vagyonrendelet módosítása
- Ingatlan-nyilvántartási átvezetés

Helyi adó rendeletek
Htv. 39/C. § (3)-(5) bekezdése

- HIPA adómentességet, adókedvezményt megállapító
rendelet a TVI hozzájárulása nélkül nem hatályos !!!
- Jóváhagyás kérhető a rendelet-tervezet tvi@me.gov.hu
email címre történő megküldéssel

Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény
módosítása
2016. október 1. napjától a községi önkormányzatok sem
szabályozhatják rendeleteikben a tulajdonukban álló
közterületek filmforgatási célú használatának felső
díjtételeit.
Az eljárási szabályokat „a közterületek és az állami
tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú
használatának részletes szabályairól” szóló 302/2016.
(X.13.) Korm. rendelet tartalmazza.

Működésre vonatkozó észrevételek











Bizottsági ülések száma évente minimum 6
Törvényességi felhívásra megküldött válasszal egyidejűleg azon
képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvet is fel kell
terjeszteni, amely ülésen a törvényességi felhívás megtárgyalására és
a jogszabálysértés orvoslására sor került
Szünet elrendelése után meg kell állapítani a határozatképességet.
A képviselő-testület döntése: határozat vagy rendelet. A határozat
formai elemeit a 32/2010. (XII.31.) KIM rendelet 13. § (1)-(2)
bekezdése határozz meg
A szerződések a határozatok mellékleteként kerüljenek elfogadásra
Zárt ülés: külön jegyzőkönyv, a közérdekű adat és közérdekből
nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is
biztosítani kell
Közmeghallgatást évente legalább 1 alkalommal kötelező tartani
A Jegyző részvétele a bizottsági üléseken kötelező
Njt. használat

Köszönöm a figyelmet!

ELŐTERJESZTÉS
Enying Város ÖnkormányzataHumán Bizottságának
2016. december 12. napján tartandó soron következő(rendes) nyíltülésére
Tárgy: Beszámoló az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016.
évi működéséről
Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
Iktatószám: 01/5339-1/2015
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt/ titkos
Tisztelt Bizottság!
Ezúton terjesztem a tisztelt Bizottság elé az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás (továbbiakban: Társulás) 2016. évi működéséről szóló beszámolót
megtárgyalásra.

1. Előzmények
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
93. § 14. pontja értelmében a társulási megállapodás kötelező tartalmi eleme a társulás működéséről
évi legalább egy alkalommal történő beszámolás kötelezettsége. A megállapodás ennek megfelelően
tartalmazza a tanácsba delegált személy, a pénzügy és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetőjének beszámolási kötelezettségét.
Az intézményvezető a 2015. év vonatkozásában mind a költségvetés, mind a szakmai feladatok
tekintetében beszámolt a fenntartó részére, melyet a Társulási Tanács a 26/2016. (V. 31.)
határozatával elfogadott, Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pedig237/2016. (V.
25.) határozatával tudomásul vett.
A társulás költségvetéseés előző évi zárszámadása Enying Város Önkormányzata Képviselőtestületének napirendjén szerepelt, a költségvetést a képviselő-testület a 73/2016. (II. 24.)
határozatával, a zárszámadást 288/2016. (VI. 29.) határozatával tudomásul vette, így a
polgármesteri hivatal a pénzügyi terület vonatkozásában is eleget tett a megállapodásban
foglaltaknak. Ezúton tájékoztatom a tiszteltBizottságot, hogy a Társulási Tanács november 29-i
ülésén elfogadta a Társulás III. negyedévi költségvetési teljesítésről szóló beszámolóját is.
Jelen előterjesztésben, továbbiakban a Társulás 2016. évi működését, döntéseit kívánom bemutatni:
A Társulási Tanács 2016-ban 8 ülést tartott és 2016. december 15-én további egy ülés megtartására
kerül sor. A Társulási Tanács – a teljesség igénye nélkül, a jogszabályokban előírt kötelező
döntéseken túl – az alábbi főbb határozatokat hozta meg:
- A kormányzati funkciókódok változására tekintettel döntött a társulási megállapodás
módosításáról és az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: EESZI) alapító
okiratának módosításáról. A módosítás összességében technikai jellegű módosításnak
minősül, célja a hatályos jogszabályoknak történő megfelelés a normatíva-igénylés
érdekében.
- Megismerte az EESZI intézményvezetőjének tájékoztatását a Fehérvár Travel Közhasznú
Alapítvány pályázatán nyert 359.500,- Ft összegről, melyből az idősek otthonában a
járólapok egy részének cseréjét, valamint rámpát és korlátot alakítottak ki az idősek
biztonságos közlekedése érdekében,
- A Társulás Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására tárgyban pályázatot nyújtott
be, de a pályázaton nem részesült támogatásban.

-

-

Az EESZI sokrétű feladatellátásának elősegítése érdekében (főként házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés) a Társulás tagönkormányzatai úgy határoztak, hogy a totálkárosra tört,
egyebekben Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata tulajdonában lévő gépkocsi helyett
másik gépkocsit vásárolnak legfeljebb 1,5 millió forint értékben. A beszerzésre
lakosságszám arányosan nyújtottak fedezetet a tagönkormányzatok, így Enying településre a
vételár 47 százaléka jutott.
A Társulás – az önkormányzathoz hasonlóan – szintén nem rendelkezik 30 napnál régebbi
lejárt határidejű szállítói tartozással.

Összességében megállapítható, hogy a Társulás jó szakmai színvonalon, a költségvetési
előirányzatok időarányos felhasználása mellett, többletbefizetés nélkül látja el feladatait.
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a beszámoló
elfogadására.
2. Jogszabályi hivatkozások
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV. 29.)
önkormányzati rendelet
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. melléklet
 határozati javaslat
Enying, 2016. december 7.
Tisztelettel:
Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város ÖnkormányzataHumán Bizottságának …/2016. (XII. 12.) határozata az Enying
MikrokörzetiSzociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2016. évi tevékenységéről:
A Humán Bizottság az alábbi határozat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére:
„A képviselő-testület megismerte és elfogadja az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti
Intézményi Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

Viplak Tibor polgármester
azonnal”

Felelős: Regenyei Katalin elnök
Határidő: azonnal

