He gJ,,esd Közs ég Önkormán y zat Képvis elő-tes
tüIetének
512016.

(VIII.3l.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hegyesd község Önkormán yzat képviselő-testületének
5 l20I 6. (V[I.3 1 .) önkorm ányzati
rendelete
az egészségügyi alapellátási kcirzetekről

HegYesd kÖzség ÖnkormánYzatánakKépviselő-testülete azEgészségügyi
alapellátásról szóló
2015, évi C)C(IIL törvénY 6. § (1) bekezdésébenkapott
felhűlmazísáÁplai,az Alaptörvény
32, cikk (2) bekezdés a) Pontjában, a Magy arországhelyi
ánko rmányzatirái'szóló
CLX)OilX, törvénY 13. § (1) bekezdOs- +. poni3abá rogutt reúaattörében 20II. évi
eljárva, az
alaPellátásért felelős országos módszertani ité)et velemenyenek
kikérésévela következőket
rendeli el:

1 § (1) HegYesd kÖzség háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: Tapolca,
Szabó
Ervin u,28/1, ellátási terÜlete: Tapolca-Diszel, Monostorapáti
és Hegyesd községek
kö zigazgatási
területe.

(2) HegYesd kÖzség fogorvosi alapellátási körzetének
székhelye: Monostorapáti,
Petőfi u,I23, ellátási terÜlete Monostorapáti, Hegyesd,
Kapolcs, Vigántpetend
Taliándörögd

községek közigazgatási területe.

(3) HegYesd kÖzség vódőnői alapellátási körzetének
székhelye: Monostorapáti, petőfi
u,l23, ellátási terÜlete Monostorapáti és Hegyesd község
ekközigűgatási te;;lete.

(4) HegYesd kÖzség iskola-egészségügyi alapellátási körzetének
székhelye:
MonostoraPáti, Petőfi u.t23. ellátási terüiete a-M"űvészetár.
voúv.:-Ál,;l;;"s Iskola és
Monostorapáti közös
2.

§

Fenntartású Napköziotthonos Óvoda.

Ez a rendelet kihirdetését követő első nap léphatályba.
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Rendelet kihirdetve:
2016. augusztus 31.
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Előzetes hatásvizsgálat

Hegyesd

község Önkormányzata Képviselő-testülete
5 1201 6.(VIII. 3 1 ..) önkormányzati rendelete
az egészségügyialapellátási körzetekről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapjánazelőzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabáIy véltozás előzetes
következményeit.
A Tv. 17 . § l2l bekezdése alapján az e|őzeteshaíásvízsgálat keretében az alábbi tényezők
vizsgáIata szükséges:
T ársadalm i-gazdasági h atása :
A rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteithatározzameg. Cél a lakosság biztonságos
ellátása, akőrzethattár a településközigazgatási területét átfogja .Társadalmi, gazdasági
hatása nincs.
Környezeti, egészségikörülmények:
A rendelet az egészségügyi alapellátáskörzeteithatátrozzameg, Az egészségügyi szo|gáltatás
i génybevételéneklehető sé gérő1 ad táj éko ztatást.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletnek adminiszttativ terheket befolyásoló hatása nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradása esetén várható következmények:
Az egészségügyi alapellátásokról szóló törvény kötelezővé teszí az önkormányzatok szémára
a rendelet megalkotását. Ennek elmaradása a felügyeleti szerv törvényességivizsgálatát
eredményezheti.
A ren d elet a|kalmazás ához szüks é ges feltételek:
A rendelet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezetiváItozást nem igényel.

Indokolás
A rendelet megalkotásának céljai: - a jogalkotási kötelezettségnek való megfelelés

-

azegészségügyi alapellátás feltételeinek megteremtése
A rendeletnek az európai uniósjoggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása
nincs.
1 . § rendelk ezík az alapellátási körzetekről
o
2.§ ahatálybalépíető rendelkezésről
véleményezés

A rendelet tervezetet

a

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátásilgazgatősága

véleményezte .

Monostorap áti,20l 6. augusztus 23,
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lktatósám: Vl-81Ua2O16

Ügyintéző: Hrabovszky Esáer

Monostorapáti Közös Onkormányzati Hivatal
Takács Lászlóné
8296 Monostorapáti, Petőfiu. 123.
Tárgy: Egészségügyi alapellátási körzetek kia|akítása
Tisáelt Jegyző Asszony!

Tájékoáatom, hogy Hegyesd Község Önkormányzata Képviseló{estületének az egészségügyi

alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetében szerepló adatok
körzetek szerinti felosztások megfelelőek.

Budapest, 2016. augusáus 09.
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H-'1 1

13 Budapest, Diószegi út 64.
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