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Monostorapáti  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről 

 

Monostorapáti  község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében 
eljárva, az alapellátásért felelős országos módszertani intézet  véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

 
 

1. § (1) Monostorapáti  község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: Tapolca, Szabó 
Ervin u.28/1, ellátási területe Tapolca-Diszel,  Monostorapáti  és Hegyesd  községek 
közigazgatási területe. 

 

(2) Monostorapáti  község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: Monostorapáti, 
Petőfi u.123.  ellátási területe Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, Vigántpetend Taliándörögd 
községek közigazgatási területe. 

 

(3) Monostorapáti  község védőnői alapellátási körzetének székhelye: Monostorapáti, Petőfi 
u.123. ellátási területe  Monostorapáti és Hegyesd  községek közigazgatási területe. 

 

(4) Monostorapáti  község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: 
Monostorapáti, Petőfi u.123. ellátási területe a Művészetek Völgye  Általános Iskola  és  
Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Monostorapáti  

 
2. § (1) Ez a  rendelet kihirdetését követő első nap  lép hatályba. 

 

 

 

  Takács Péter      Takács Lászlóné 

  polgármester              jegyző  

 

 

Rendelet kihirdetve: 

 

2016. augusztus 31. 

 

   Takács Lászlóné 

  jegyző  

 

 

 

 

 



Előzetes hatásvizsgálat 

 

Monostorapáti       község Önkormányzata  Képviselő-testülete 

6/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes 

hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes 

következményeit. 

A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők 

vizsgálata szükséges:  

Társadalmi-gazdasági hatása:  

A rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteit határozza meg. Cél a lakosság biztonságos 

ellátása,  a körzethatár a település közigazgatási területét átfogja .Társadalmi, gazdasági 

hatása nincs.  

Környezeti, egészségi körülmények:  

A rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteit határozza meg. Az egészségügyi szolgáltatás 

igénybevételének lehetőségéről ad tájékoztatást.  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

A rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 Egyéb hatása: Nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradása esetén várható következmények:  

 Az egészségügyi alapellátásokról szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára 

a rendelet megalkotását. Ennek elmaradása a felügyeleti szerv törvényességi vizsgálatát 

eredményezheti.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

A rendelet  elfogadása  többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel. 

 

     I n d o k o l á s  

 

A rendelet megalkotásának céljai: - a jogalkotási kötelezettségnek való megfelelés 

- az egészségügyi alapellátás feltételeinek megteremtése 

A rendeletnek az európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása 

nincs.  

1.§ rendelkezik az alapellátási körzetekről 

2.§ a hatályba léptető rendelkezésről 

 

     Véleményezés  

 

A rendelet tervezetet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátási Igazgatósága 

véleményezte . 

 

 

Monostorapáti,2016. augusztus 23.  

 

 

Takács Lászlóné 

        jegyző 

 
 


