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Általános és részletes indokolás
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2020. (…...) önkormányzati rendelethez

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Alapellátási
tv.) 5. § (1) bekezdése értelmében 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, a 6. § (1) bekezdése szerint a
települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit.
Az Alapellátási törvény értelmében az Önkormányzat megalkotta az egészségügyi
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Rendelet).
A Rendelet megalkotása óta az iskola-egészségügyi ellátást érintően a Játékvár Óvoda és
Bölcsőde nevelési-oktatási intézménynél megszűnt a Május 1. úti Tagóvoda feladat-ellátási
hely, amely indokolta az iskola-egészségügyi ellátás rendeleti szabályozásának áttekintését.
Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 1. § (1) bekezdés
szerint a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű
oktatásban résztvevők iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről az óvodák
és az iskolák (továbbiakban együtt: nevelési-oktatási intézmények) a rendeletben
meghatározott szabályok szerint gondoskodnak.
Az 1. § (2) bekezdés értelmében az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő
együttes szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével
látnak el.
A 2. § (1) bekezdése alapján az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási
intézményre kiterjesztve kell intézményenként, vagy több intézmény ellátásának közös
biztosításával megszervezni. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos teljes vagy
részmunkaidőben, a védőnő teljes, vagy részmunkaidőben, illetve a területi védőnő
körzetéhez tartozó feladatként végezheti.
A 2. § (2) bekezdése szerint akkor szükséges teljes munkaidejű iskolaorvos és iskolavédőnő
foglalkoztatása, ha az oktatási intézményben a tanulók száma a 800 főt eléri.
A 6. § (3) bekezdése alapján 1200 főt meghaladó tanulólétszám esetén az iskola-fogorvosi
ellátás biztosítására teljes munkaidejű fogorvos foglalkoztatása szükséges.
Ezek a feltételek a város egyik nevelési-oktatási intézményében sem valósulnak meg.
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESzCsM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint
amennyiben az iskolai védőnői feladatok ellátása teljes munkaidejű iskolavédőnő
foglalkoztatásával nem biztosított, akkor a területi védőnő az oktatási intézményben is ellátja
a védőnői feladatot.
Mindezeket figyelembe véve az iskola-egészségügyi feladatokat Martfűn a nevelési-oktatási
intézményekben külön megállapodások alapján a házi gyermekorvos, valamint a II. számú
háziorvosi körzet orvosa végzi a területi védőnőkkel, valamint a fogorvosok és a fogászati

asszisztensek közreműködésével úgy, hogy a területi védőnők a nevelési-oktatási
intézményben is ellátják a területi védőnői ellátásról szóló külön jogszabályban meghatározott
feladataikat.
Ennek megfelelően indokolt a jelenleg hatályos rendeletünkben a 2. § (6) bekezdésben
szabályozott iskola-egészségügyi ellátás szabályozásának pontosítása és kiegészítése, mivel
abban korábban körzetek megállapítására került sor, amely a hozzá tartozó 4. melléklet szerint
így nem tartalmazta teljes körűen az ellátandó iskola-egészségügyi feladatokat.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározásra került az önálló orvosi tevékenység fogalma: „A területi ellátási kötelezettség
körében az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi
gyermekorvos, a fogorvos (együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás, amelyet a
háziorvos a 2. § (1) bekezdése szerint „csak személyesen folytathat az önkormányzat által
meghatározott háziorvosi körzetben a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé
válásától.”
Az iskola-egészségügyi ellátást nem a területi ellátási kötelezettség, hanem a tanulói
jogviszony határozza meg.
Ebből következik, hogy az iskola-egészségügyi ellátás körébe tartozó intézmények
megnevezése nem szerepelhet a rendeletben a háziorvosi feladatok körzetesítését tartalmazó
mellékletekben, hanem azt ettől elkülönítve, teljes körűen az iskola-egészségügyi ellátásra
vonatkozó szabályozásban kell felsorolni.
Így a hatályos rendeletünk fogorvosi körzeteit tartalmazó 2. mellékletének módosítására is
szükség van, mivel az jelenleg az iskola-egészségügyi ellátásban érintett nevelési-oktatási
intézményeket is tartalmazza.
Ezen kívül az iskola-egészségügyi ellátás rendeleti szabályozásának átfogó áttekintése alapján
a területi védőnőkkel és az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó orvosokkal történt
egyeztetés figyelembe vételével - a nevelési-oktatási intézménybe járók létszáma és az
elvégzendő feladatok figyelembe vételével az egyenletesebb leterheltség érdekében – két
területi védőnői körzetnél a hatályos rendeletünk 3. mellékletébe korábban beépítésre került
iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozóan kisebb módosításra van szükség.
A Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézmény jelenleg működő két feladat-ellátási helyével pedig
kiegészítésre kell hogy kerüljenek a területi védőnők által végzett iskola-egészségügyi
feladatok, amelyet a jelenleg hatályos rendeletünk 3. melléklete nem tartalmaz.
Ezeknek a változásoknak az átvezetése a pontosításra és kiegészítésre kerülő 2. § (6)
bekezdésben történhet meg, amelynek következményeként a 3. melléklet is módosításra
szorul, mivel az jelenleg az iskola-egészségügyi ellátásban érintett nevelési-oktatási
intézményeket szintén tartalmazza.
A Rendelet bevezető részének a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM
rendelet 52. § (3) bekezdése értelmében kötelező tartalmi eleme a véleményezési jogkör
gyakorlójának feltüntetése.
2019. január 1-től az Alapellátási tv. 6. § (2) bekezdése szerint a körzetek megállapítása és
kialakítása során nem csak az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az Állami
Egészségügyi Ellátó Központ véleményét kell kikérni, hanem védőnői ellátás esetén az
országos tisztifőorvos, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező
egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.
A rendelet módosítás előkészítése során a jogszabályban foglalt véleményeztetés megtörtént,
melynek figyelembevételével készült el az előterjesztés.

A bevezető rész módosítását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 8. § (2)
bekezdésének 2019. március 15-től hatályba lépett módosítása teszi lehetővé az
önkormányzati rendeletek esetében, amely a véleményezési jogkör gyakorlóinak feltüntetése
miatt indokolt a Rendeletünknél.
Ezen kívül pontosítani szükséges a Rendelet 1. §-ában foglalt személyi hatályra vonatkozó
szabályozást, valamint annak változása miatt a 2. § (7) bekezdésben szabályozott orvosi
ügyelettel kapcsolatos szabályozást.
A Rendelet indokolásának közzététele szükséges.

1. §-hoz: A Rendelet bevezető részének hatályos jogszabály szerinti módosítását tartalmazza.
2. §-hoz: A Rendelet hatályának pontosítását tartalmazza.
3. §-hoz: A Rendelet iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatos szabályozásának pontosítását
tartalmazza.
4. §-hoz: A Rendelet orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatos szabályozásának pontosítását
tartalmazza.
5.-6 §-hoz: A Rendelet e szakaszai meghatározzák a rendelet mellékleteinek helyébe lépő és
hatályát vesztő mellékleteit.
7.§-hoz: A rendeletmódosításról szóló rendelet-tervezet hatálybalépésének időpontját
tartalmazza.
Martfű, 2020. január 20.
Dr. Papp Antal
polgármester
Látta: Szász Éva
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
…./2020. (…...) önkormányzati rendelethez

1.Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása Martfű város
egészségügyi alapellátási körzeteit pontosítja, figyelembe véve az egyenletesebb leterheltséget
is.
2.Környezeti és egészségi következményei: Környezeti, egészségi hatása, következményei a
rendelet módosításának nincsenek.
3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelen rendelet-tervezet végrehajtásával többlet
adminisztratív teher nem jelentkezik.
4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján történő egészségügyi
alapellátások körzeteinek pontosítása indokolja.
5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek:
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Martfű Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
…./2020. (…...) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában foglalt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
meghatározott felhatalmazás alapján az alapellátásért felelős módszertani intézet, az országos
tisztifőorvos, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi
államigazgatási szerv véleményének kikérésével a Martfű Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016.
(V.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §

A Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról szóló 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:
„Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
6. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján az alapellátásért felelős
módszertani intézet, az országos tisztifőorvos, valamint a működési engedély
kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének
kikérésével az egészségügyi alapellátások körzeteit az alábbiak szerint határozza
meg:”

2. §

A Rendelet 1. §-a helyébe a következő § lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed a Martfű városban egészségügyi alapellátást végző
felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, iskola-egészségügyi ellátást
biztosító szolgáltatókra és területi ellátást végző védőnőkre.”

3. §

A Rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(6) Martfű város közigazgatási területén az iskola-egészségügyi ellátás (Martfű,
Gesztenye sor 8.) körébe tartozó oktatási-nevelési intézmények és az ellátást végzők:
a) Játékvár Óvoda és Bölcsőde Munkácsy úti Óvoda,
aa) Martfű város házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa,
ab) Martfű város II. számú területi védőnői körzet védőnője,
ac) Martfű város I. számú fogorvosi körzet fogorvosa,

b) Játékvár Óvoda és Bölcsőde Kossuth úti Tagóvoda,
ba) Martfű város házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa,
bb) Martfű város I. számú területi védőnői körzet védőnője,
bc) Martfű város II. számú fogorvosi körzet fogorvosa
c) Martfűi József Attila Általános Iskola,
ca) Martfű város házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa,
cb) Martfű város I. számú területi védőnői körzet védőnője (felső tagozat),
cc) Martfű város II. számú területi védőnői körzet védőnője (alsó tagozat),
cd) Martfű város I. számú fogorvosi körzet fogorvosa (alsó tagozat),
ce) Martfű város II. számú fogorvosi körzet fogorvosa (felső tagozat),
d) Szolnoki Szolgáltatási Centrum Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium,
da) Martfű város II. számú háziorvosi körzet háziorvosa,
db) Martfű város III. számú területi védőnői körzet védőnője,
dc) Martfű város I. számú fogorvosi körzet fogorvosa (szakképzésben résztvevők),
de) Martfű város II. számú fogorvosi körzet fogorvosa (szakközépiskolai,
szakközépiskolai szakképzésben résztvevők)
4. §

A Rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(7) Az Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó alapellátási szintű központi
orvosi ügyeleti ellátást a Tiszazugi Önkormányzatok Társulása útján biztosítja.”

5. §

A Rendelet 2. és 3. melléklete helyébe e rendelet 1. és 2. melléklete lép.

6. §

A Rendelet 4. melléklete hatályát veszti.

7. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző

1. melléklet a ../2020.(…..) önkormányzati rendelethez
Martfű város fogorvosi körzetei:

I sz. Fogorvosi Körzet
Martfű, Gesztenye sor 8.
Akácfa út
Napraforgó utca
Árpád fejedelem utca
Nefelejcs út
Babits Mihály utca
Piac tér
Bajcsy-Zsilinszky út
Radnóti Miklós út
Bata utca
Rózsa út
Bercsényi Miklós út
Szegfű út
Béke út
Szent István tér
Borostyán utca
Szent István út
Csók István út
Széchenyi út
Damjanich út
Szolnoki út
Déryné utca
Táncsics Mihály út
Dobó Katalin út
Téglagyár gyártelep
Erdő út
Tisza-parti út
Gesztenye sor
Tiszavirág utca
Géza fejedelem utca
Tóth Árpád utca
Hársfa út
Tulipán út
Hősök tere
Vajda János utca
Ifjúsági út
Varga Katalin út
Iskola utca
Váci Mihály út
Juhász Gyula utca
Virág út
Kassák Lajos út
Zöldfa út
Kérész út
Állami Gazdaság Kolónia
Kőrizs út
Kövér major (külterület)
Krúdy Gyula utca
Mariháza tanya
Levendula utca
(külterület)
Liliom út
Réti tanya (külterület)
Madách út
Tisza-hajlat út (külterület)
Martos Flóra út
Május 1. út
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca

II. sz. Fogorvosi Körzet
Martfű, Gesztenye sor 8.
Ady Endre út
Arany János út
Bartók Béla utca
Bem út
Bocskai út
Deák Ferenc utca
Galagonya utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór út
József Attila út
Kossuth Lajos út
Kölcsey út
Mandula utca
Mártírok útja
Móra Ferenc út
Munkácsy út
Petőfi Sándor út
Pipacs utca
Rákóczi út
Simon Ferenc út
Szabó Pál út
Tisza Antal út
Tompa Mihály utca
Vasvári Pál utca
Veres Péter út
Zrinyi Miklós út
Juhász dűlő (külterület)
Vitéz dűlő (külterület)
Zsófia halom (külterület)
Cseresznye utca (külterület)
Meggy utca (külterület)
Szilva utca (külterület)

2. melléklet a ../2020.(…..) önkormányzati rendelethez
Martfű város területi védőnői körzetei:
I.sz. Védőnői Körzet
Martfű, Gesztenye sor 8.

II.sz. Védőnői Körzet
Martfű, Gesztenye sor 8.

III.sz. Védőnői Körzet
Martfű, Gesztenye sor 8.

Ady Endre út
Arany János út
Bartók Béla utca
Bem út
Bocskai út
Deák Ferenc utca
Galagonya utca
Hunyadi János utca
Jókai Mór út
József Attila út
Kossuth Lajos út
Kölcsey út
Mandula utca
Május 1. út
Móra Ferenc út
Petőfi Sándor út
Rákóczi út
Szabó Pál út
Tisza Antal út
Tompa Mihály utca
Vasvári Pál utca
Veres Péter út
Zrínyi Miklós út
Juhász dűlő (külterület)
Tisza-hajlat út (külterület)
Vitéz dűlő (külterület)
Zsófia halom út (külterület)
Cseresznye utca (külterület)
Meggy utca (külterület)
Szilva utca (külterület)

Akácfa út
Árpád fejedelem utca
Bercsényi Miklós út
Borostyán utca
Csók István út
Damjanich út
Déryné utca
Dobó Katalin út
Géza fejedelem utca
Hársfa út
Kérész út
Kőrizs út
Levendula utca
Liliom út
Madách út
Martos Flóra út
Mártírok útja
Munkácsy út
Napraforgó utca
Nefelejcs út
Piac tér
Radnóti Miklós út
Rózsa út
Szegfű út
Széchenyi út
Szent István tér
Szolnoki út – 1-59.számig
Táncsics Mihály út
Tulipán út
Varga Katalin út
Váci Mihály út
Virág út
Zöldfa út
Kövér major (külterület)
Mariháza tanya (külterület)

Babits Mihály utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Bata utca
Béke út
Erdő út
Gesztenye sor
Hősök tere
Ifjúsági út
Iskola utca
Juhász Gyula utca
Kassák Lajos út
Krúdy Gyula utca
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Simon Ferenc út
Szolnoki út 2-110.számig
Szolnoki út 71-91. számig
Téglagyár gyártelep
Tisza-parti út
Tiszavirág utca
Tóth Árpád utca
Vajda János utca
Állami Gazdaság kolónia
Réti tanya (külterület)

