Királyszentistván Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2018.(I.29.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 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 Országos Alapellátási Intézet véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Királyszentistván Község Önkormányzat képviselő-testületének az egészségügyi
alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 1§. -a az alábbiak szerint módosul:
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Királyszentistván Község közigazgatási
területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, védőnői körzetre,
továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-és
ifjúság egészségügyi ellátásra.
2.§ A Rendelet 1.§ (2) b) pontja az alábbiak szerint módosul:
b) a fogorvosi alapellátást Veszprém város székhellyel, a 3. mellékletben
felsoroltak szerint látja el Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
együttműködési megállapodás alapján.
3.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4.§ A Rendelet kiegészül a 3. melléklettel, jelen rendelet 2. melléklete szerint.

5.§ Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.
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Egészségügyi alapellátások körzeteinek és székhelyének megnevezése
A
Alapellátások
1.

Háziorvosi alapellátási körzet

2.

Védőnői alapellátási körzet

B
Körzethez tartozó
települések
Litér
Királyszentistván
Litér
Királyszentistván

C
Körzetek székhely
települése
Litér
Litér

2. melléklet a ……/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Fogorvosi ellátási körzet
Veszprém, 3.sz. fogorvosi körzet
Dr. Kirkósa Katalin
Veszprém, Cholnoky J. u. 4/A
A
1.
2.

Közterület neve/magánút Litér
Lehel utca
Közterület/magánút Királyszentistván
Királyszentistván község teljes
területe

B

C

D
Teljes

E

Királyszentistván község Önkormányzat
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 13/2016. (XI.30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló …../2018.(I.30.) önkormányzati rendeletének
indoklása

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS
Királyszentistván Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 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 módosította rendeletét.
RÉSZLETES INDOKLÁS
1. § A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § A fogorvosi ellátás új módját tartalmazza.
3. Az 1. melléklet fentieknek megfelelő javítását tartalmazza.
4. A fogorvosi ellátás helyét tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT
A hatásvizsgálat során vizsgálva volt:
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
Társadalmi hatása, hogy a település lakóinak messzebbre kell utazniuk, viszont a közlekedési
feltételek jobbak lettek. A rendeletnek gazdasági, költségvetési hatása: kismértékben
növekszenek az önkormányzat kiadásai.
Környezet-és egészségügyi hatása:
A rendelet felülvizsgálatának környezeti hatása nincs, egészségügyi hatása: a lakosság
számára ismét biztosítottá válik a fogorvosi ellátás.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendeletnek adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.
Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A rendelet megalkotását a kötelező fogorvosi ellátás biztosításának megteremtése tette
szükségessé.
Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek adottak.

