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Tisztelt Képviselő-testület!

A megyei kormányhivatalok részére kiadott TER-1/1922/2/2015. számú Államtitkári
utasítás szerint 2016. II. félévében a törvényességi felügyeleti ellenőrzés tárgya az
önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteinek törvényességi vizsgálata, különös
tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a
továbbiakban: Eatv.) 6. §-ban található előírások betartására.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy Balatonboglár Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete az Eatv. 6. § (1) bekezdésében megfogalmazott rendeletalkotási
kötelezettségének nem tett teljes körűen eleget, ezért Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. §
(1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva jogalkotási kötelezettség
elmulasztása miatt azért is, mert a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Tv 3. §-a
szerint az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon,
szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni és a
szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű, de Balatonboglár
Város Önkormányzat képviselő-testülete az azonos vagy hasonló életviszonyokat nem
ugyanabban az önkormányzati rendeletben szabályozta így
törvényességifelhívást tett a Somogy Megyei
Kormányhivatal.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületerendelkezett védőnői körzetek
megállapításáról szóló 4/2005. (XII.21.) önkormányzati rendeletében a védőnői
körzetek

megállapításáról,

valamint

az

egészségügyi

alapellátások

körzeteinek

megállapításáról szóló 17/2011. (VI. 14.) önkormányzati rendeletében a háziorvosi
körzetekről, a házi gyermekorvosi körzetekről, a fogorvosi körzetről rendelkezett de, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban. Eatv. ) 5. §
(1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosés fogorvosi
ügyeleti ellátásról valamint az iskola-egészségügyi ellátásról nem rendelkezett.

A fentiek figyelembe vételével a védőnői körzetek megállapításáról szóló 4/2005.
(XII.21.) önkormányzati rendelet, valamint az egészségügyi alapellátások körzeteinek

megállapításáról szóló 17/2011. (VI. 14.) önkormányzati rendelet törvénysértő volta
miatt, hatályon kívül kell helyezni, rendelkezéseit pedig egy az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló új rendeletbe kell beépíteni.

A rendelet megalkotáshoz az alábbi szempontok betartására van szükség:
Az Eatv. 6. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete - a
Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.
Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban kell meghatározni.
Az Eatv. fenti rendelkezéseire hivatkozással megállapítható, hogy a képviselő-testület
rendeletalkotási kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget, szabályozási
kötelezettségét az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, valamint az iskolaegészségügyi ellátás vonatkozásában elmulasztotta.
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása az alábbiakban ismertetett
jogszabályi előírások figyelembevételével történhet.
Az Eatv. 6. § (2) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdés szerinti körzetek
megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményét is.
A háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok vonatkozásában az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII. 23.)
Korm. rendelet 12. § (1) bek. értelmében a Kormány praxis kezelőként az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalt (a továbbiakban OTH) jelöli ki.
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3/A.§ szerint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: ÁNTSZ) az 1.
mellékletben meghatározott, a miniszter által alapított központi költségvetési szervek
(a továbbiakban országos intézet) és az OTH alkotja.
Az előbbi Korm. rendelet 9. § (1) bek alapján az országos intézet - többek között - az
ÁNTSZ szakmaimódszertani feladatokat ellátó szerve.
A Korm. rendelet 1 mellékletének 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI). E költségvetési szerv
alapító okirata szerint a NEFI az alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai módszertani
alapintézménye

A települési önkormányzatnak a rendeletet Kormány által kijelölt praxiskezelő - vagyis
az OTH - által megadott szempontokat figyelembe véve kell megalkotnia,azaz további
kötelezettségként állapítja meg, hogy a körzetek megállapítása és kialakítása során ki
kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet - vagyis a NEFI –
véleményét is.
Amennyiben az alapellátás több településre is kiterjed, a körzet székhelyét az érintett
települési önkormányzatoknak egy erre irányuló megállapodásban kell meghatároznia.
Abban az esetben, ha a települési önkormányzat az alapellátás nyújtását érintő
jogviszony megváltoztatásáról dönt, az Eatv5. § (2) bek. alapjánki kell kérnie az
alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét is.
Aziskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX.3.) NM rendelet 1 § értelmében a 318 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai
oktatásban résztvevők megelőző jellegű egészségügyi alapellátásáról iskolaegészségügyi ellátásban keretében gondoskodni kell. Az iskola-egészségügyi ellátás
iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet a fogorvos és fogászati
asszisztens közreműködésével látnak el.
A2§
szerint az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi
nevelési-oktatási
intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös
biztosításával megszervezni.
Balatonboglár Város önkormányzata az óvodai nevelési feladataik ellátására alapította a
Hétszínvirág Óvodát. Az intézményben iskola-egészségügyi ellátásról történő
gondoskodás a fenntartó önkormányzatok feladata, valamint az Eatv. 6. § (1)
bekezdése egyben rendeleti szabályozási kötelezettséget is keletkeztet a fenntartó
önkormányzatok részére.
Az alábbi határozat javaslatot terjesztem a képviselő-testület elé:
A megyei kormányhivatalok részére kiadott TER-1/1922/2/2015. számú Államtitkári
utasítás szerint 2016. II. félévében a törvényességi felügyeleti ellenőrzés az
önkormányzatok egészségügyi tárgyú rendeleteinek törvényességi vizsgálata során,
különös tekintettel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a
továbbiakban: Eatv.) 6. §-ban található előírások betartásáról szóló Somogy Megyei
Kormányhivatal SOB/03/1818/2016 ügyiratszámú törvényességi felhívását
Balatonboglár Város Önkormányzat képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta.

A fentiek figyelembe vételével a képviselő-testület felhatalmazza Mészáros
Miklós polgármestert, hogy tájékoztassa Somogy Megyei Kormányhivatalt a
törvénysértésmegszüntetéséről az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról
szóló
Balatonboglár
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének
/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete megküldésével együtt.
Felelős. Mészáros Miklós polgármester
Határidő: 2016. december 9.

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében foglaltakra, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Balatonboglár város közigazgatási területe az önálló orvosi tevékenység
szempontjából
a) négy háziorvosi körzetre;
b) egy házi gyermekorvosi körzetre és;
c) egy fogorvosi körzetre
tagozódik.
(2) Az egyes háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét a háziorvosi
körzet száma szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A házi gyermekorvosi körzet ellátási területe Balatonboglár város teljes
közigazgatási területére terjed ki.
(4) A fogorvosi körzet ellátási területe Balatonboglár város teljes közigazgatási
területére, valamint megállapodás alapján Ordacsehi község teljes közigazgatási
területére terjed ki.
2.§
A házi gyermekorvosi feladatokat ellátó orvos egyben ellátja a Balatonboglár Város
Önkormányzat által alapított Hétszínvirág Óvoda esetében az iskola-egészségügyi
feladatokat is.
3.§
Az egészségügyi alapellátás körében az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvos ügyeleti ellátásról külön feladatellátási szerződés alapján a Dr. Török
Sándor Egészségügyi Központ Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. székhellyel a háziorvosok,
házi gyermekorvos bevonásával látja el.
4.§
(1) Balatonboglár város közigazgatási területe az önálló védőnői tevékenység
szempontjából az ellátási terület két ellátási körzetre tagozódik.
(2) A védőnők ellátási területe Balatonboglár város teljes közigazgatási területére,
valamint megállapodás alapján Ordacsehi község teljes közigazgatási területére terjed
ki.
(3) A védőnői körzetekhez tartozó utcák jegyzékét e rendelet 2. melléklete
tartalmazza.

5. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testületének védőnői
körzetek megállapításáról szóló 4/2005. (XII.21.) önkormányzati rendelet és az
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 17/2011. (VI. 14.)
önkormányzati rendelete.

Mészáros Miklós
polgármester

dr Markó Péter
jegyző

Kihirdetve: 2016. november

dr Markó Péter
jegyző

1. melléklet /2016.(XI.24.) önkormányzati rendelethez

Az 1. számú háziorvosi körzet ellátási területe
Akácfa u.
Árpád u.
Bácska köz
Bólya köz
Csejtei u.
Fecske u.
Fonyódi u.
Fürj u.
Halász u.
Hétház u.
Kaszinó köz
Kazinczy u.
Kikötő u.
Kolozsvári u.
Liget sor
Munkácsy M. u.
Nyírfa u.
Pálma u.
Posta köz
Sirály u.
Szent István tér
Templom u.
Vasas u.
Vörösmarty tér

Alkotmány u.
Balaton u.
Bercsényi u.
Cédrus sétány
Diófa u.
Fenyőfa u.
Fülemüle u.
Galamb u.
Harkály u.
Hunyadi u.
Keszeg köz
Kápolna u.
Kilátó u.
Kócsag u.
Liszt F. u.
Napsugár u.
Pacsirta u.
Páva u.
Radnóti M. u.
Strand sétány
Szárcsa u.
Tinódi u.
Vejtey (Kölbig) Ferenc sétány
Szabadságliget

Aranyhíd u.
Bartók B. u.
Bocskai u.
Csalogány u.
Dózsa Gy. u.
Fiumei u.
Fürdő köz
Gém u.
Hattyú u.
József A. u.
Kikötő sétány
Károlyi köz
Kisfaludy u.
Krúdy köz
Mandula u.
Nyárfa u.
Parti sétány
Pillangó u.
Rigó u.
Szabadság liget
Széchenyi u.
Tűzoltó u.
Vikár B. u.
Villapark utca

A 2. számú háziorvosi körzet ellátási területe
Damjanich u.
Erkel F. u.
Határ köz
Jókai sétány
Lépcső köz
Margaréta u.
Mikszáth u.
Nyár u.
Platán tér
Sétáló u.
Szondy u.
Tulipán u.

Dália u.
Gaál G. u.
Ibolya u.
Kodály Z. u.
Liliom u.
Március 15. tér
Móricz Zs. u.
Pipacs u.
Rezeda u.
Szegfű u.
Tatai u.
Viola u.

Dobó I. u.
Gyöngyvirág u.
Jácint u.
Lejtő u.
Madách u.
Matróz köz
Nefelejcs u.
Platán sor
Rózsa u.
Szentmihályi u.
Tavasz u.
56-os forradalom tere

A 3. számú háziorvosi körzet ellátási területe
Babits M. u.
Csokonai u.
Gyep u.
Kakashegy
Katica utca
Landord puszta
Malom u.
Tamás tanító u.
Úttörő u.

Bánom hegy
Epres u.
Ifjúság u.
Kinizsi Pál u.
Szőlő utca
Lehel u.
Római u.
Thököly u.
Vasút köz

Boglári u.
Fő u.
János hegy
Kishegyi u.
Venyige köz
Majori u.
Sógor u.
Török B. u.
Zrínyi M. u.

A 4. számú háziorvosi körzet ellátási területe
Alkotás u.
Bem u.
Erzsébet u.
Gesztenye köz
Kórház u.
Pince sor
Vasvári Pál u.
Virág utca

Attila u.
Berzsenyi u.
Esze T. u.
Jurisics u.
Kupavezér u.
Szabadság u.
Végvári u.

Báthori u.
Botond köz
Gábor Á. u
Klapka u.
Mátyás Király u.
Táncsics M. u.
Wesselényi u.

2. melléklet /2016.(XI.24.) önkormányzati rendelethez
1. számú védőnői körzet
Akácfa u.
Alkotás u.
Alkotmány u.
Árpád u.
Bácska köz
Balaton u.
Bartók B. u.
Báthori u.
Bercsényi u.
Berzsenyi u.
Bocskai u.
Bólya köz
Botond köz
Cédrus sétány
Csalogány u.
Csejtei u.

Károlyi köz
Kaszinó köz
Kazinczy u.
Keszeg köz
Kikötő sétány
Kikötő u.
Kilátó u.
Kinizsi Pál u.
Kisfaludy u.
Klapka u.
Kócsag u.
Kodály Z. u.
Kolozsvári u.
Kórház u.
Krúdy köz
Kupavezér u.
Lépcső köz

Tamás tanító u.
Templom u.
Tinódi u.
Tűzoltó u.
Vasas u.
Vasút köz
Vejtey F. sétány
Vikár B. u.
Vörösmarty tér
Rigó utca
Aranyhíd utca
Napsugár utca
Szőlő utca
Gesztenye köz

Diófa u.
Dózsa Gy. u.
Erkel F. u.
Erzsébet u.
Fecske u.
Fenyőfa u.
Fiumei u.
Fonyódi u.
Fülemüle u.
Fürdő köz
Fürj u.
Gábor Á. u.
Galamb u.
Gém u.
Halász u.
Harkály u.
Határ köz
Hattyú u.
Hétház u.
Horgász köz
Hunyadi u.
Hűvös köz
Iskola köz
Jókai sétány
József A. u.
Kápolna u.

Liget sor
Liszt F. u.
Mandula u.
Matróz köz
Mátyás Király u.
Móricz Zs. u.
Nyárfa u.
Nyírfa u.
Pacsirta u.

Szabadságliget
Villapark utca

Pálma u.
Parti sétány
Páva u.
Pillangó u.
Platán sor
Platán tér
Posta köz
Radnóti M. u.
Sétáló u.
Sirály u.
Strand sétány
Szabadság liget
Szabadság u.
Szárcsa u.
Széchenyi u.
Szent István tér
Szentmihályi u.

valamint Ordacsehi község
közigazgatási területe

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2 számú védőnői körzet
Attila u.
Babits M. u.
Bánom hegy
Bem u.
Boglári u.
Borkombinát
Csokonai u.
Dália u.
Damjanich u.
Dobó I. u.
Epres u.
Esze T. u.
Fő u.
Gaál G. u.
Gyep u.
Gyöngyvirág u.
Ibolya u.
Ifjúság u.
Jácint u.
János hegy
Jurisics u.
Kakashegy
Kishegyi u.
Landord puszta
Lehel u.
Lejtő u.
Liliom u.
Madách u.
Majori u.
Malom u.
Március 15. tér
Margaréta u.
Mikszáth u.
Munkácsy M. u.
Nefelejcs u.
Nyár u.
Pince sor
Pipacs u.
Rezeda u.

Római u.
Rózsa u.
Sógor u.
Szegfű u.
Szondy u.
Táncsics M. u.
Tatai u.
Tavasz u.
Thököly u.
Török B. u.
Tulipán u.
Szent Imre u.
Vasvári Pál u.
Végvári u.
Viola u.
Wesselényi u.
Zrínyi M. u.
Katica utca
Virág utca
Venyige köz

