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Tárgy: Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői körzetek 
kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 
ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 

2021. október 27-i ülésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Vas megyei Kormányhivatal ellenőrzi az önkormányzati rendeletek törvényességét is. A 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermekfogászati, védőnői körzetek 
kialakításáról szóló önkormányzati rendelet korábbi ellenőrzésekor már látszott, hogy a 
rendeletünk bevezető része az időközben történt törvénymódosítások miatt nem teljesen felel 
meg az előírásoknak ám akkor még nem volt lehetőség az önkormányzati rendelet bevezető 
részét módosítani. Egy újabb törvénymódosítás lehetővé tette a bevezető rész módosítását is, 
így a Vas megyei Kormányhivatal kezdeményezte a módosítást. Így most kizárólag formai 
okok miatt, kizárólag csak a rendelet bevezető részét javasoljuk módosítani.   

 

Mivel a jogalkotásról szóló törvény a jogszabály előkészítője számára előírja egy előzetes 
hatásvizsgálat elkészítését és arról – önkormányzati rendelet esetében – a képviselő-testület 
tájékoztatását: 

HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet 
megalkotásának hatásai: 
Társadalmi: Mivel csak formai okokból kerül sor egy rendelet bevezető részének a 
módosítására, így ennek említhető társadalmi hatása  nincs. 
Gazdasági, költségvetési hatás: Nincsen. 
Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs. 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz többletfeladatokat az  adminisztráció 
során. 
A jogalkotás elmaradásának esetén: Tekintettel arra, hogy a Vas megyei kormányhivatal 
kezdeményezte a módosítást egyelőre csak szóbeli jelzéssel, az elmaradás esetén írásbeli 
jelzést kaphatunk következő lépésként.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet megalkotni szíveskedjen! 

Szentgotthárd, 2021. október 18. 
 
         Dr. Dancsecs Zsolt 
          jegyző  
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Melléklet 
 

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…….. (... ….) önkormányzati r e n d e l e t e a 

Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 
gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 

25/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 

1. § 

A Szentgotthárd város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 
gyermekfogászati, védőnői körzetek kialakításáról szóló 25/2002. (VII. 4.) önkormányzati 
rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:” 

2. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

Huszár Gábor Dr. Dancsecs Zsolt 
polgármester  jegyző 
 
Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ... . év ... hó 
…-i ülésén fogadta el. 
Kihirdetve: 

... . év ... hó ... . napján. 
 Dr. Dancsecs Zsolt 
            jegyző 
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Indokolás a rendelettervezethez 
 

1. §-ához: A bevezető részben feltünteti a felhatalmazást adó valamennyi 
jogszabályhelyet, valamint a feladatkört is pontos jogszabályi hivatkozással 
meghatározza. Ez a korábbi rendeletünkben hiányos volt, ezért az új bevezető részben 
kiegészítésre került. 

2. §-ához: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
 

 


