
2021 qp.hóig) (Meződ)

Bevételek: _____Főösszeg:45,8
Ebből: Állami tám
Helyi adók:
Közfoglalkoztatás
Maradvány

39.5 MILLIÓ
21.6 millió
1.8 millió
5.9 millió
3.9 millió

Kiadások: 35,3 millió
Személyi kiadások 14,1 millió
Dologi kiadások 10,3 millió
Segélyek 1,9 millió
Egyéb DRV 3,6 3,8 millió
Fejlesztési kiadások: nettó
LEADER kamera 2,0 millió
kisértékű eszközök (sarokcsiszoló, kompresszor 0,1 millió 
Közfogi bozótvágó 0,3 millió
Ravatalozó tető 1,1 millió

Közfoglalkoztatás:
eddig 5.442 ezer bevétel és 5.979 ezer kiadás!!!!! 
kb 5 fő havonta, most 2 fő!!!

Közvilágításra 490 eFt

Falugondnok 4,6 bevétel, 5,0 kiadás

Mozgókönyvtárra 2,27 millió bevétel, ezt el kell költeni

szociális tűzifa 22 m3, 419 e Ft

Most 2,8 millió a számlán a tartalék-terv (727 ezer forint) tartható lesz!



'T h  Dr. Máté Zsolt (2021.10.25. 13:33:52)

BARANYA MEGYEI 
KORM ÁNYHIVATAL

Meződ Község Képviselő-testülete részére

elektronikus úton továbbítva
Iktatószám: BA/4/01326-1/2021.
Tárgy: Törvényességi felhívás az
egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
4/2002. (VIII.12.) számú önkormányzati 
rendeletre
Ügyintéző: Ratting Csilla 
Elérhetőség: 72-795-807

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti 
jogkörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 132. §-ában biztosított hatáskörömben, a fővárosi és megyei 
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos, 
a Miniszterelnökség által kiadott 2021. évi munkatervére is figyelemmel megvizsgáltam 
Meződ Község Önkormányzat képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 
körzeteiről szóló 4/2002. (VIII.12.)számú rendeletét ( továbbiakban: Ör.). A vizsgálat 
alapján az Mötv. 132.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az alábbi

t ö r v é n y e s s é g i  f e l h í v á s t

teszem.

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 4. pontja a helyi önkormányzat feladataként határozza 
meg az egészségügyi alapellátás biztosítását.

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

Az Eatv. 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete - a 
Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve -
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rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több 
településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében az egészségügyi alapellátások szerinti 
körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a 
működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási 
szerv véleményét is.

Az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. §
d) pont db) és dd) alpontja szerint a szakmai kamara véleményezési jogot gyakorol az 
egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, 
egészségbiztosítási, helyi önkormányzati döntések meghozatalánál, illetve a helyi 
önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi 
szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellátórendszer 
fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződések tervezete tekintetében.

1. Az Ör. megalkotása óta eltelt időszakban változott az egészségügyi alapellátásokra 
vonatkozó jogszabályi környezet, egyebek között a rendeletalkotásra felhatalmazó 
rendelkezés is, mely változásokat az Ör. megszövegezése nem követte. Az Ör. bevezető 
része korábban hatályon kívül helyezett jogszabályokra, jogszabályhelyekre (helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. tv. 152.§. (2) bekezdése) hivatkozik, illetve a felhatalmazó rendelkezés nem 
tartalmaz hivatkozást az Eatv. 6. § (2) bekezdése szerinti véleményező szervekre 
vonatkozóan. Emellett szükséges vizsgálni azt is, hogy az Ör. megalkotása óta eltelt 
időszakban változott-e az egészségügyi alapellátás biztosításának módja (a háziorvosi 
ügyelet társulásban történő ellátása, gyermekorvosi alapellátás biztosítása, körzet 
kialakítások).

Fentiek okán e rendelkezések felülvizsgálata szükséges.

2. Az Ör. nem tartalmaz rendelkezést az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás; valamint az iskola-egészségügyi ellátás 
körzetei megállapításáról.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése 
szerint a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A vizsgálat alapján 
megállapítható tehát, hogy az önkormányzat az Eatv. 6. § (1) bekezdésében előírt 
jogalkotási kötelezettségének csak részben tett eleget.

Összességében kijelenthető, hogy a képviselő-testület rendelkezik ugyan a tárgyban 
önkormányzati rendelettel, azonban a rendeletalkotás során mulasztást követett el 
azzal, hogy nem határozta meg valamennyi egészségügyi alapellátás vonatkozásában 
a körzeteket, ami szükségessé teszi a rendelet felülvizsgálatát.

Tájékoztatom, hogy a jogszabálysértés megszüntetése során figyelemmel kell lenni az 
Eatv. 6. § (2) bekezdésében foglaltakra, miszerint a körzetek megállapítása és
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kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet -
védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos - véleményét.

Mindezekre tekintettel az Mötv. 134. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI. 26.) Korm. 
rendelet 8. § (3) bekezdése alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 
törvényességi felhívásban foglaltakat vizsgálja meg, és annak alapján a felhívás 
megtárgyalásáról és megtett intézkedéséről a kormányhivatalt legkésőbb 2021. 
december 30. napjáig írásban tájékoztatni szíveskedjen.

Amennyiben a képviselő-testület a megadott határidőben a felhívást nem tárgyalja meg 
és nem intézkedik a jogsértések megszüntetéséről, úgy a határidő eredménytelen leteltét 
követően a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek 
alkalmazásáról mérlegelési jogkörben dönt az Mötv. 132. § (1) bekezdésében biztosított 
hatáskörben.

Pécs, 2021. október

Tisztelettel:

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján:

Dr. Máté Zsolt 
Főosztályvezető
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Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
E l ő t e r j e s z t é s

A sásdi egészségügyi alapellátási körzetekben érintett valamennyi önkormányzat
Képviselő-testülete ülésére

az egészségügyi alapellátás körzetei ügyében kötendő megállapodás tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja értelmében az egészségügyi alapellátás a helyi közügyek, valamint a 
helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó kötelező helyi önkormányzati 
feladat. A települési önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátás körében 
gondoskodnak:
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 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 önkoimányzatok erre irányuló megállapodásban 
határozzák meg.
A sásdi fogorvosi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve védőnői körzetek beosztása, 
székhelyük megállapítása — néhány változástól eltekintve, mint például a fogorvosi 
körzetek összevonása az orvoshiány következtében 2009-ben, majd 2013-ban, a felnőtt 
háziorvosi körzetek bővítése 1998-ban, illetve a védőnői körzetből Godisa vasútállomás 
településrész kiválása tavaly -  évtizedek óta változatlan, az önkormányzatok még a 
korábbi fenntartóktól örökölt állapotban működtették ez idő alatt az egészségügyi 
ellátást. Ugyanakkor a körzet önkormányzatainak egymáshoz való viszonyát, az egyes 
önkormányzatok jogköreit és kötelezettségét -  a finanszírozási nehézségeket leszámítva, 
például a háziorvosi ügyelet ügyében, ahol emiatt például társulási feladatellátásra is 
történt kísérlet -  nem rendeztük.

Ennek pótlására, egyszersmind a törvényben foglalt kötelezettségünknek eleget téve 
kötjük meg a megállapodást, amely egyszerre több kérdést is rendez. Ezek a 
következőek:

1. Az adott körzet településeinek megállapítása és a körzet székhelyének (Sásd) 
kijelölése.



2. Annak megállapítása, hogy az egészségügyi szolgáltatót, azaz a vállalkozó orvost Sásd 
jogosult megbízni.
3. Rendezzük azt is, hogy abban az esetben, ha a vállalkozó orvos -  úgy, ahogy a 
háziorvosok, házi gyermekorvos ezt maga megteszi, saját tulajdonú vagy általa bérelt 
rendelőben dolgozik - nem gondoskodik a rendelő és felszerelése biztosításáról, Sásd 
köteles gondoskodni a rendelő rendelkezésre állásáról. Ez történik néhány év óta a 
fogorvosi ellátásban: Sásd saját költségvetéséből évi csaknem 1,5 millió forintért bérel 
rendelőt a fogorvos számára, azért, hogy az ellátás a körzetben biztosított legyen.
4. A védőnői ellátásról a sásdi körzetben -  benne a 3. és 4. pont szerinti személyi 
feltételekről, azaz a védőnők alkalmazásáról és a tárgyi feltételekről, azaz a tanácsadó és 
felszerelése fenntartásáról -  Sásd maga gondoskodik.

Kérem, hogy a képviselő-testületek a megállapodást -  a háziorvosi/védőnői körzet 
települései mindkét megállapodást -  az alábbiak szerint fogadják el.

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

........... Önkormányzat Képviselő-testülete a sásdi egészségügyi alapellátási körzetek
székhelyéről, az ellátás biztosításáról kötött megállapodást/megállapodásokat a 
jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, a polgármestert felhatalmazza 
annak aláírására.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: polgármester

Sásd, 2021. november 11.

Dr. Kajdon Béla jegyző felhatalmazásával:

Koszorús Tímea 
aljegyző



mely létrejött egészségügyi alapellátás körzetének és a körzet székhelyének 
megállapítása, az ellátás biztosítása érdekében a következő települési önkormányzatok 
(önkormányzat neve, székhelye, képviselője) között:

1. Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester

2. Ág Község Önkormányzat (7381 Ág, Alkotmány utca 16.)
képviseletében Bischof Norbert polgármester

3. Bakóca Községi Önkormányzat (7393 Bakóca, Rákóczi utca 75.)
képviseletében Király Gábor polgármester

4. Baranyajenő Község Önkormányzat (7384 Baranyajenő, Szabadság utca 71.)
képviseletében Balogh Csaba polgármester

5. Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata (7384 Baranyaszentgyörgy, Petőfi
S. u. 5.) képviseletében Eizemann János polgármester

6. Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 8.)
képviseletében Herke Csaba polgármester

7. Gerényes Község Önkormányzat (7362 Gerényes, Kossuth u. 22.)
képviseletében Kiss Árpád polgármester

8. Gödre Község Önkormányzata (7386 Gödre, Béke utca 4.)
képviseletében Gelencsér Gábor polgármester

9. Kisbeszterce Községi Önkormányzat (7391 Kisbeszterce, Kossuth Lajos u. 15.)
képviseletében Szűcs Róbert Sándor polgármester

10. Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi utca 38.)
képviseletében Bucwald Béla polgármester

11. Kisvaszar Község Önkormányzat (7381 Kisvasza, Albert I. tér 1.)
képviseletében Kovács Mónika polgármester

12. Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
képviseletében Merk Zsolt polgármester

13. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Mindszentgodisa, Kossuth u.
70.) képviseletében Nagy Bernadett polgármester

14. Oroszló Község Önkormányzata (7370 Oroszló, Petőfi u. 29.)
képviseletében Molnár Gábor polgármester

15. Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester

16. Szágy Községi Önkormányzat (7383 Szágy, Kossuth L. u. 17.)
képviseletében Laczó Sándor polgármester

17. Tarrós Község Önkormányzat (7362 Tarrós, Ady Endre utca 16/A.)
képviseletében Balázs Bernadett polgármester

18. Tékes Község Önkormányzat (7381 Tékes, Petőfi S. u. 55.)
képviseletében Máté Gábor polgármester

19. Tormás Községi Önkormányzat (7383 Tormás, Ács József u. 5.)
képviseletében Bagány József polgármester

20. Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
képviseletében Lukácsné Lembach Anita polgármester

M E G Á L L A P O D Á S
egészségügyi alapellátás biztosításáról



21. Vásárosdombó Község Önkormányzat (7362 Vásárosdombó, Szabadság tér 17.)
képviseletében Szabó László polgármester

22. Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
képviseletében Gombár József polgármester 

a továbbiakban együtt: együttműködő önkormányzatok

az alábbi tartalommal:

1. Az együttműködő Önkormányzatok megállapítják, hogy mint települési 
önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján kötelesek gondoskodni a fogorvosi alapellátásról.
2. Az együttműködő önkormányzatok a hatékonyabb feladatellátás érdekében évtizedek 
óta együtt, a településeikre kiterjedő körzetben, a sásdi fogorvosi körzetben látják el 
fogorvosi ellátás feladatot. A körzet székhelye Sásd.
3. Az együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a székhely szerinti 
önkormányzat, Sásd bízza meg az egészségügyi szolgáltatót, a vállalkozó fogorvost a 
körzetben a feladatellátással, ezzel együtt gondoskodik a fogorvosi rendelőről és annak 
berendezéséről, amennyiben azt a megbízott vállalkozó nem biztosítja.
4. A jelen megállapodás határozatlan időre jött létre, azt a felek 3 hónappal korábban 
írásban közölt felmondással szüntethetik meg. A megállapodás az együttműködő 
önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyásával válik érvényessé.

Sásd, 2021. november ....

Dr. Jusztinger János 
polgármester Sásd

Bischof Norbert 
polgármester Ág

Király Gábor 
polgármester Bakóca

Balogh Csaba 
polgármester Baranyajenő

Eizemann János Herke Csaba
polgármester Baranyaszentgyörgy polgármester Felsőegerszeg

Kiss Árpád Gelencsér Gábor
polgármester Gerényes polgármester Gödre

Szűcs Róbert Sándor 
polgármester Kisbeszterce

Buchwald Béla 
polgármester Kishajmás



Kovács Mónika 
polgármester Kisvaszar

Merk Zsolt 
polgármester Meződ

Nagy Bernadett 
polgármester Mindszentgodisa

Molnár Gábor 
polgármester Oroszló

Markóné Héder Tímea 
polgármester Pálé

Laczó Sándor 
polgármester Szágy

Balázs Bernadett 
polgármester Tarrós

Máté Gábor 
polgármester Tékes

Bagány József 
polgármester Tormás

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester Varga

Szabó László
polgármester Vásárosdombó

Gombár József 
polgármester Vázsnok



M E G Á L L A P O D Á S
egészségügyi alapellátás biztosításáról

mely létrejött egészségügyi alapellátás körzetének és a körzet székhelyének 
megállapítása, az ellátás biztosítása érdekében a következő települési önkormányzatok 
(önkormányzat neve, székhelye, képviselője) között:

1. Sásd Város Önkormányzata (7370 Sásd, Dózsa György utca 32.)
képviseletében Dr. Jusztinger János polgármester

2. Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő u. 8.)
képviseletében Herke Csaba polgármester

3. Kishajmás Községi Önkormányzat (7391 Kishajmás, Petőfi utca 38.)
képviseletében Bucwald Béla polgármester

4. Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári u. 34.)
képviseletében Merk Zsolt polgármester

5. Mindszentgodisa Községi Önkormányzat (7391 Mindszentgodisa, Kossuth u.
70.) képviseletében Nagy Bernadett polgármester

6. Oroszló Község Önkormányzata (7370 Oroszló, Petőfi u. 29.)
képviseletében Molnár Gábor polgármester

7. Pálé Község Önkormányzata (7370 Pálé, Árpád u. 25.)
képviseletében Markóné Héder Tímea polgármester

8. Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő u. 32.)
képviseletében Lukácsné Lembach Anita polgármester

9. Vázsnok Község Önkormányzata (7370 Vázsnok, Római u. 14.)
képviseletében Gombár József polgármester 

a továbbiakban együtt: együttműködő önkormányzatok

az alábbi tartalommal:

1. Az együttműködő önkormányzatok megállapítják, hogy mint települési 
önkormányzatok az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdése alapján kötelesek gondoskodni a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
valamint a védőnői ellátásról.
2. Az együttműködő önkormányzatok a hatékonyabb feladatellátás érdekében évtizedek 
óta együtt, a településeikre kiterjedő körzetekben, együttesen látják el az 1. pontban írt 
feladatokat az alábbi körzetekben.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatellátás körzetei:
Sásdi I. számú háziorvosi körzet: Sásd, Kishajmás, Pálé
Sásdi II. számú háziorvosi körzet: Sásd, Felsőegerszeg, Meződ, Vázsnok
Sásdi III. számú háziorvosi körzet: Sásd, Oroszló, Varga
Sásdi házi gyermekorvosi körzet: Sásd, Felsőegerszeg, Kishajmás, Mindszentgodisa 
Vasútállomás településrész, Meződ, Oroszló, Pálé, Varga és Vázsnok



Védőnői feladatellátás körzetei:
Sásdi I. számú védőnői körzet: Sásd, Kishajmás, Oroszló
Sásdi II. számú védőnői körzet: Sásd, Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok

3. A 2. pontban írt körzetek székhelye Sásd.

4. Az együttműködő önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a székhely szerinti 
önkormányzat, Sásd bízza meg az egészségügyi szolgáltatót, a vállalkozó orvost a 
körzetben a feladatellátással, továbbá maga gondoskodik védőnői feladatellátásról.

5. A jelen megállapodás határozatlan időre jött létre, azt a felek 3 hónappal korábban 
írásban közölt felmondással szüntethetik meg. A megállapodás az együttműködő 
önkormányzatok képviselő-testületei jóváhagyásával válik érvényessé.

Sásd, 2021. november ....

Dr. Jusztinger János 
polgármester Sásd

Buchwald Béla 
polgármester Kishajmás

Nagy Bernadett 
polgármester Mindszentgodisa

Herke Csaba
polgármester Felsőegerszeg

Merk Zsolt 
polgármester Meződ

Molnár Gábor 
polgármester Oroszló

Markóné Héder Tímea 
polgármester Pálé

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester Varga

Gombár József 
polgármester Vázsnok



T e r v e z e t
Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében, az 
érintett önkormányzatokkal egyeztetve, a törvényben előírt vélemény kikérést követően a 
következőket rendeli el.

1 §

(1) E rendelet Meződ község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteket, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet, 
valamint a védőnői ellátás körzeteit tartalmazza.

(2) A meződi tanulók iskola-egészségügyi ellátásáról - mivel a településen köznevelési intézmény 
nincs - a tanulók iskolája szerint illetékes önkormányzat gondoskodik.

1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 

2-§

(1) Meződ község teljes közigazgatási területe a sásdi székhellyel működő II. számú háziorvosi 
körzethez, továbbá a sásdi székhellyel működő sásdi házi gyermekorvosi körzethez tartozik.

(2) A háziorvosi szolgálat székhelye: Sásd, Szent Imre út 14.

(3) A házi gyermekorvosi szolgálat székhelye: Sásd, Pozsony utca 2.

2. Fogorvosi ellátás

3.§

(1) Meződ község teljes közigazgatási területe a sásdi székhellyel működő sásdi fogorvosi 
körzethez tartozik.

(2) A fogorvosi szolgálat székhelye: Sásd, Szent Imre út 23.

3. Alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet 

4-§

(1) Meződ község teljes közigazgatási területe a sásdi székhellyel működő sásdi háziorvosi és házi 
gyermekorvosi központi ügyelethez tartozik. A háziorvosi és házi gyermekorvosi központi ügyelet 
székhelye: Sásd, Szent Imre út 14.

(2) Meződ község közigazgatási területe a pécsi székhellyel működő fogorvosi ügyelethez tartozik. 
A fogorvosi ügyelet székhelye: Pécs, Dischka Győző utca 5. (Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központ Fogászati és Szájsebészeti Klinika)
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4. Védőnői ellátás

5 .  §

(1) Meződ község teljes közigazgatási területe a sásdi székhellyel működő II. számú védőnői 
körzethez tartozik.

(2) A védőnői szolgálat székhelye: Sásd, Arad utca 1.

6 .  §

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 4/2002.(VIII.12.) önkormányzati 
rendelet.

7.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



Végső előterjesztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a 
javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

A Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálta Meződ Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 4/2002. 
(VIII. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.). Megállapította, hogy a képviselő-testület 
jogalkotási kötelezettségének csak részben tett eleget, amely miatt törvényességi felhívást tett.

A törvényességi felhívásban foglaltakkal a képviselő-testület egyetértve, az abban szereplő 
hiányosságok és jogsértő szabályozás felülvizsgálatával, új helyi rendelet alkotásával tesz eleget 
kötél ezetts égének.

A feltárt jogszabálysértések, egyben a kiküszöbölésükre tett intézkedések a következők.

7. „Az Ör. megalkotása óta eltelt időszakban változott az egészségügyi alapellátásokra vonatkozó jo 
gsza-bályi környezet, egyebek között a rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezés is, mely 
változásokat az Ör. megszövegezése nem követte. Az Ör. bevezető része korábban hatályon kívül 
helyezett jogszabályokra, jogszabályhelyekre (helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152.§. (2) bekezdése) hivatkozik, illetve a 
felhatalmazó rendelkezés nem tartalmaz hivatkozást az Eatv. 6. § (2) bekezdése szerinti 
véleményező szervekre vonatkozóan. ”

Az újonnan alkotandó rendeletben a jogalkotási, jogszabály-szerkesztési szabályoknak megfelelően 
újrafogalmazzuk a rendelet bevezető részét, a feladatellátást szabályozó törvény rendelkezéseire 
hivatkozva. A tervezetet előzetesen véleményezésre küldjük

a) Országos Kórházi Főigazgatóság, mint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet,

b) országos tisztifőorvos, mint a védőnői ellátásért felelős,

c) Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala, mint a működési engedély kiadására 
hatáskörrel rendelkező hatóság,

d) Magyar Orvosi Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete,

e) Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Baranya Megyei Területi Szervezete.

A véleményezésre jogosultakra történő utalás a tervezet bevezető részében is megjelenik.

2. „Az Ör. nem tartalmaz rendelkezést az alapellátáshoz kapcsolódóháziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi ügyeleti ellátás; valamint az iskola-egészségügyi ellátás körzetei megállapításáról. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 5. § (4) bekezdése szerint a 
felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A vizsgálat alapján megállapítható tehát, 
hogy az önkormányzat az Eatv. 6. § (1) bekezdésében előírt jogalkotási kötelezettségének csak 
részben tett eleget. ”

Az újonnan alkotandó rendeletben a még hiányzó körzetek is feltüntetésre kerülnek.

Kérem a fentiek szerint az új egészségügyi körzetrendelet elfogadását. A szabályozás várható 
következményei az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
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Mivel az ellátási körzetek kialakítása több évtizede történt, a lakosság ismeri és átlátja az 
egészségügyi szolgáltatók rendszerét, a teljes szabályozással ugyanakkor pontosabb, informatívabb 
lesz a rendelet. Nincs hatása a tervezetnek sem a gazdaságra, sem az önkormányzat gazdálkodására.

Környezeti és egészségügyi következmények: nem ismert.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem ismert.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A képviselő-testület -  amennyiben a törvényességi felhívásban foglaltakat elfogadja -  köteles 
felülvizsgálni a rendeletét, és a jogszabálysértést megszüntetve elfogadni a tervezetet.
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