. NAPIREND
Előterjesztés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 9-i nyilvános ülésére
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásának előkészítése
Előterjesztő: Pék László, polgármester
Előkészítette: Tóthné Titz Éva aljegyző

---------------------------Előterjesztő

Jogszabállyal nem ellentétes
----------------------------------Dr. Szabó Tímea jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény meghatározza a települési
önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, valamint a települési
önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási kötelezettségét, az egészségügyi
alapellátások körzeteinek kialakításáról.
„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.
(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve
védőnő véleményét.
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. Több településre is kiterjedő ellátás esetén
a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban
határozzák meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.”
A jelenleg is működő körzetek megtartása mellett elkészítésre került a rendelet tervezet,
amelynek az elfogadását - az ellátást végzők, illetve az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének a kikérését követően- lehet kezdeményezni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal
a rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző
háziorvos, fogszakorvos és védőnő, valamint az országos módszertani intézet (Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére.
Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett
rendelet tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre)
b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő tervezett testületi ülés

