
HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
              POLGÁRMESTER 
 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. 
(88) 237-003       fax:(88) 237-003 
Ügyszám: 11/1047/2016. 
Készítette: Péntek Magdolna irodavezető 

Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
        a képviselő-testület 2016. december 6-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 
13. § (1) bekezdés 4. pontja valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 
törvény (a továbbiakban: alapellátási törvény) 5. § (1) bekezdés alapján a települési 
önkormányzat feladatát képezi az egészségügyi alapellátás, ezen belül a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi ellátás; a fogorvosi alapellátás; az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás 
biztosítása. Az alapellátási törvény 6.§-a kimondja: „A települési önkormányzat képviselő-
testülete – Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – 
rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.” A körzetek 
megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani 
intézet véleményét is. 
Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
tv. valamint a végrehajtására alkotott egyéb központi jogszabályok figyelembe vételével alkotta 
meg a háziorvosi körzetekről szóló 6/2002.(IX.04.) rendeletét, melyben meghatározta a felnőtt 
háziorvosi, a gyermek háziorvosi és a fogorvosi körzeteket.  
Az Mötv. rendelkezését megerősítve, mely szerint a települési önkormányzat köteles 
gondoskodni az egészségügyi alapellátásról, az alapellátási törvény a 3. alcímében konkrétan 
meghatározza, hogy milyen ellátások tartoznak az alapellátás körébe. Mivel a korábban 
megalkotott önkormányzati rendelet nem felel meg ennek az új szabályozásnak, szükséges a 
felülvizsgálat, indokolt egy új rendelet megalkotása.   
A rendelet tervezet elkészítése során, a körzetek kialakításakor figyelembe vettük az 
egészségügyi szolgálatok, védőnők, a népegészségügy véleményét, valamint kikértük - az 
alapellátási törvény által előírt – Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményét is.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a 
rendeletet egy olvasatban megalkotni szíveskedjen! 
 
Halimba, 2016. december 1. 

    
Tóbel János 

        polgármester                                                     
 
 
 



Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 /2016. (XII. .) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátás körzeteiről  

 
 

Halimba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva – az alapellátásért felelős országos módszertani intézet feladatkörében eljáró Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 
 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. §  A rendelet hatálya Halimba Község közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátást végző 
egészségügyi szolgáltatókra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, a védőnői, 
iskola-egészségügyi és iskolafogászati ellátásokra terjed ki. 

 
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátás körzetei 

 
2. § (1) Halimba község közigazgatási területét egy vegyes háziorvosi körzet alkotja.  
        (2) A háziorvosi körzet székhelye: 8452 Halimba, Ady E. utca 15., telephelye: 8452 Szőc, 

Kossuth utca 45.  
 (3) A háziorvosi körzet ellátási területe: Halimba és Szőc községek közigazgatási területe. 
3. §  (1) Halimba község közigazgatási területe Ajka város I. számú fogorvosi körzetéhez 

tartozik.  
 (2) A fogorvosi körzet székhelye: 8400 Ajka, Bercsényi utca 1413/7. hrsz. 
 

3. A védőnői alapellátás 
 

4. § (1)  Halimba község közigazgatási területét egy védőnői körzet alkotja, amely az iskola-
védőnői feladatokat is ellátja.  

 (2)  A védőnői körzet székhelye: 8452 Halimba, Ady E. utca 15. 
 (3) A védőnői körzet ellátási területe: Halimba és Szőc községek közigazgatási területe. 

Az iskola-védőnői körzet ellátási területe: Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 
(8452 Halimba, Bányász utca 18.), Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai 
Miklós tagintézménye (8452 Halimba, Petőfi S. utca 39.). 

  
4. Az iskola-egészségügyi alapellátás 

 
5. § (1) Halimba község közigazgatási területét egy iskola-egészségügyi és egy iskolafogászati 

körzet alkotja. 
 (2) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye: 8452 Halimba, Ady E. utca 15., ellátási 



területe: Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde (8452 Halimba, Bányász utca 18.), 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós tagintézménye (8452 
Halimba, Petőfi S. utca 39.). 

 (3) Az iskolafogászati körzet székhelye: 8400 Ajka, Bercsényi utca 1413/7. hrsz., ellátási 
területe: Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde (8452 Halimba, Bányász utca 18.), 
Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós tagintézménye (8452 
Halimba, Petőfi S. utca 39.). 

 
5. A háziorvosi ügyeleti ellátás 

 
6. § (1) Halimba Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ügyeleti ellátást Ajka Város Önkormányzatával kötött feladat-átvállalási 
szerződés keretében biztosítja. 

 (2) A háziorvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.  
 

6. Záró rendelkezések 
 

7. § (1) E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 
(2)  Hatályát veszti Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi 

körzetekről szóló 6/2002. (IX.04.) rendelete.  
 
Halimba, 2016. december 6.  
 
Kihirdetés napja: 2016. december 7.  
 
 
 
 
 
Tóbel János sk. Dr. Jáger László sk. 
 polgármester            jegyző 



INDOKOLÁS 
 
1. §-hoz:  E szakasz a rendelet hatályát határozza meg.  
 
2. §-hoz:  E szakasz meghatározza a háziorvosi körzetet, megállapítja székhelyét és 

telephelyét valamint az ellátási területét. 
3. §-hoz:   E szakasz meghatározza a fogorvosi körzetet, megállapítja székhelyét. 
4. §-hoz:  E szakasz meghatározza a védőnői alapellátási körzetet, megállapítja székhelyét 

és ellátási területét. 
5. §-hoz: E szakasz meghatározza az iskola-egészségügyi ellátás körzetét, megállapítja 

székhelyét és ellátási területét.  
6. §-hoz: E szakasz meghatározza az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyelet 

ellátásának módját, megállapítja székhelyét.  
7. §-hoz: E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
 
Halimba, 2016. december 6. 
 
 
 
        Dr. Jáger László   
             Jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


