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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2019. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1.
pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti
Bizottság, az 5. melléklet 4.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság véleményének kikérésével, az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatai, Arló Nagyközség Önkormányzata,
Borsodbóta
Község
Önkormányzata,
Borsodnádasd
Város
Önkormányzata,
Borsodszentgyörgy Község Önkormányzata, Bükkmogyorósd Község Önkormányzata,
Csernely Község Önkormányzata, Csokvaomány Község Önkormányzata, Domaháza Község
Önkormányzata, Farkaslyuk Község Önkormányzata, Hangony Község Önkormányzata,
Járdánháza Község Önkormányzata, Kissikátor Község Önkormányzata, Lénárddaróc Község
Önkormányzata, Nekézseny Község Önkormányzata, Sáta Község Önkormányzata, Uppony
Község Önkormányzata képviselő-testületeinek hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Ózd Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzatainak
közigazgatási területére terjed ki.
2. § Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által működtetett központi ügyelet körzethatárai
1. az Ózdi Központi Ügyelet vonatkozásában Domaháza, Farkaslyuk, Hangony,
Kissikátor, Ózd,
2. a Csokvaományi Központi Ügyelet vonatkozásában Borsodbóta, Bükkmogyorósd,
Csernely, Csokvaomány, Lénárddaróc, Nekézseny, Sáta, Uppony
települések közigazgatási területe.
3. § Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyelet körzethatárai
Arló, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely,
Csokvaomány, Domaháza, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc,
Nekézseny, Ózd, Sáta, Uppony települések közigazgatási területe.
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
5.§ Hatályát veszti az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről
szóló 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet.
Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

Általános indokolás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdése rendelkezik
arról, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg és alakítja
ki az egészségügyi alapellátás körzeteit.
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 20/2018. (XII.4.) határozatával
módosította a Társulási Megállapodást és döntött arról, hogy az általa működtetett központi
ügyeleten kívül 2019. január 1. napjától fogorvosi ügyeleti ellátást is biztosít, melynek
körzethatárait is rendelettel kell megállapítani.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-a szerint társulás esetén az önkormányzati
rendelet megalkotására a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete
jogosult. Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ennek eleget téve megalkotta az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet körzeteiről szóló 14/2016. (X.28.)
önkormányzati rendeletet.
Jelen rendelet-tervezet a fogorvosi ügyelet körzeteiről is rendelkezik, melynek ellátási területe
a kistérség egész területével megegyezik, így szükségessé vált a korábbi rendelet hatályon kívül
helyezése és jelen rendelet kiegészült tartalommal történő elfogadása.
A társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei hozzájárultak ahhoz, hogy Ózd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó
központi ügyelet körzeteiről szóló rendeletet megalkossa.
Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek jelen rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelet területi hatályát állapítja meg.
a 2. §-hoz
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által működtetett központi ügyelet körzethatárait állapítja
meg.
a 3. §-hoz
Az Ózd Kistérség Többcélú Társulása által működtetett fogorvosi ügyelet körzethatárait
állapítja meg.
a 4-5.§-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../... (...) önkormányzati rendelete az
egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletek körzeteiről
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2019. január 31.
3. Társadalmi hatások
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírtak szerint kerülnek
megállapításra az Ózd Kistérség Többcélú Társulása lakossága számára nyújtott központi
ügyeletek körzetei.
4-5. Gazdasági és költségvetési hatások
Nincs gazdasági és költségvetési hatása, mivel a feladatellátásra kapott központi finanszírozás
fedezi az ügyelet ellátásának költségeit.
6. Környezeti következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.
7. Egészségi következmények
A rendelet-tervezet elfogadásával a lakosság számára nyújtott egészségügyi alapellátás
színvonala javul, az ellátási körzetek a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek
kialakításra.
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának adminisztratív kihatása nincs.
9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet elfogadásával az Önkormányzat törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget.
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételei
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
adottak.

