1. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantói Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Meghívottak: ---

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése meghatározza a
települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, valamint a települési
önkormányzat képviselő-testületének rendeletalkotási kötelezettségét, az egészségügyi alapellátások
körzeteinek kialakításáról.
A törvényi előírás szerint 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 iskolaegészségügyi ellátásról.
Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a
települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét.
A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott
szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások
körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési
önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. A megállapodás jóváhagyásáról a
testület már döntött.
A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményét is. A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet VI-1958/2/2016. számú
véleménye, az alapellátást végző orvos, védőnő véleménye az előterjesztés melléklete.
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet a jelenlegi körzetbeosztást figyelembe véve
tartalmazza az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni elfogadni szíveskedjenek.
Káptalantóti, 2016. december 7.

Csom Károlyné
polgármester
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Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2016. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
(tervezet)
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 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 Országos Alapellátási Intézet véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Káptalantóti község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8284 Nemesgulács,
József A .u. 53., ellátási területe Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti, Badacsonytördemic és
Gyulakeszi községek közigazgatási területe.
(2) Káptalantóti község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8300 Tapolca, Ady E. u.
8., 2. számú fogorvosi körzet, ellátási területe Tapolca 2. számú fogorvosi körzet,
Nemesgulács, Kisapáti és Káptalantóti községek közigazgatási területe.
(3) Káptalantóti község védőnői alapellátási körzetének székhelye: 8284 Nemesgulács, József
A. u. 53., ellátási területe Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti és Gyulakeszi községek
közigazgatási területe.
(4) Káptalantóti község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: 8284
Nemesgulács, József A. u. 53., ellátási területe Keresztury Dezső Általános és Szakiskola
(orvos és védőnő), Nemesgulácsi Napsugár Óvoda (védőnő).
2. §
(1) Káptalantóti Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye:
8300 Tapolca, Ady E. u. 1.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szabályozást Veszprém Megyei Jogú Városnak
az egészségügyi alapellátási körzetekre vonatkozó önkormányzati rendelete tartalmazza. A
fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye Veszprém.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző
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Záradék
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2016. …………
Lutár Mária
jegyző

3

Általános indokolás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény meghatározza a települési
önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében, valamint a települési önkormányzat
képviselő-testületének rendeletalkotási kötelezettségét, az egészségügyi alapellátások körzeteinek
kialakításáról.
Részletes indokolás
1. §
Az alapellátási feladatok ellátásának székhelye és ellátási területének szabályozásra.
2. §

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás módjáról és az ellátás székhelyéről szóló
szabályokat tartalmazza.
3. §
Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során
előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
A tervezetnek közvetlen társadalmi-gazdasági hatása nincs.
Környezeti, egészségi következményei:
A tervezetnek közvetlen környezeti, egészégi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet-tervezetnek jelenleg adminisztratív terhei nincsenek.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható
következmények:
A törvényi előírásnak való megfelelés, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén mulasztásos
törvénysértést követ el a képviselő-testület.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:
A rendelet megalkotása kapcsán többlet személyi feltétel, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
teljesítésének igénye nem merült fel.
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KÁPTALANTÓTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint 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
Országos Alapellátási Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Káptalantóti község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8284 Nemesgulács, József A .u.
53., ellátási területe Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti, Badacsonytördemic és Gyulakeszi községek
közigazgatási területe.
(2) Káptalantóti község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8300 Tapolca, Ady E. u. 8., 2.
számú fogorvosi körzet, ellátási területe Tapolca 2. számú fogorvosi körzet, Nemesgulács, Kisapáti és
Káptalantóti községek közigazgatási területe.
(3) Káptalantóti község védőnői alapellátási körzetének székhelye: 8284 Nemesgulács, József A. u.
53., ellátási területe Nemesgulács, Káptalantóti, Kisapáti és Gyulakeszi községek közigazgatási
területe.
(4) Káptalantóti község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: 8284 Nemesgulács,
József A. u. 53., ellátási területe Keresztury Dezső Általános és Szakközépiskola (orvos és védőnő),
Nemesgulácsi Napsugár Óvoda (védőnő).
2. §
(2) Káptalantóti Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8300 Tapolca,
Ady E. u. 1.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szabályozást Veszprém Megyei Jogú Városnak az
egészségügyi alapellátási körzetekre vonatkozó önkormányzati rendelete tartalmazza. A fogorvosi
ügyeleti ellátás székhelye Veszprém.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csom Károlyné
polgármester

Lutár Mária
jegyző

Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2016. december 14.

Lutár Mária
jegyző
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2. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantói Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére
Tárgy:

Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti és Nemesgulács községek önkormányzatai
között védőnői szolgálatra vonatkozó feladat ellátási szerződés megkötése
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontja alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása helyi önkormányzati feladat.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Eü. tv.) 5. § (1)
bekezdése az alábbi rendelkezést tartalmazza:
„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”
Az Eü. tv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzat képviselő-testülete az
egészségügyi alapellátások körzeteit rendeletben állapítja meg. Több településre is kiterjedő ellátás
esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban
határozzák meg.
Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti és Nemesgulács községek önkormányzatai a védőnői ellátásról
közösen gondoskodnak, a védőnői körzet székhelye Nemesgulács település. Az önkormányzatok ez
ideig a védőnői körzet működtetésére feladat ellátási szerződést nem kötöttek. Erre vonatkozóan a
szerződés tervezet elkészült, mely tartalmazza a törvényi rendelkezésnek megfelelően a körzet
székhelyének meghatározását is. (A szerződés tervezet az előterjesztés melléklete.)
HATÁROZATI JAVASLAT

.……/2016. (…..) Képviselő-testületi határozat
Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Gyulakeszi, Káptalantóti,
Kisapáti és Nemesgulács községek önkormányzatai
között a védőnői feladatok ellátására vonatkozó
egészségügyi feladat ellátási szerződést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Csom Károlyné polgármester

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Káptalantóti, 2016. december 8.
Csom Károlyné
polgármester
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EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Védőnői feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről
Nemesgulács Község Önkormányzata (8284 Nemesgulács, József Attila utca 59.) képviseletében
Nagy Rudolfné polgármester mint feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó)
másrészről
Gyulakeszi Község Önkormányzata (8286 Gyulakeszi, Kossuth u. 55.) képviseletében Szennyainé
Kovács Veronika polgármester
Kisapáti Község Önkormányzata (8285 Kisapáti, Kossuth u. 77/1.) képviseletében Keszei Endre
polgármester
Káptalantóti Község Önkormányzata (8283 Káptalantóti, Petőfi u. 48.) képviseletében Csom
Károlyné polgármester (a továbbiakban: Megbízó önkormányzatok)
között területi védőnői feladatok ellátására az alábbi feltételekkel:
1. A Feladatellátó gondoskodik a Nemesgulács székhellyel működő területi védőnői szolgálat (OEP
kód: 2595, szolgáltató neve: Nemesgulács, területi védőnői szolgálat FIN kódja: 190097565 a
körzethez tartozó települések: Gyulakeszi, Káptalantóti, Kisapáti, Nemesgulács) keretében a védőnői
feladatok ellátásáról.
2. Feladatellátó a Megbízó önkormányzatoknak, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontjában, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott védőnői ellátás feladatait a jelen szerződésben
szabályozott feltételekkel a szerződés érvénybe lépése napjától átvállalja.
3. Megbízó önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy Feladatellátó az egészségbiztosítási alap
kezelőjével közvetlen finanszírozási szerződést kössön. Felek rögzítik, hogy védőnői feladatok
ellátásáért járó finanszírozásra vonatkozó feltételeket az Önkormányzatok és az egészségbiztosítási
alapkezelő között létrejött külön szerződés tartalmazza.
4. Feladatellátó vállalja, hogy a védőnői körzethez tartozó településeken az eddigiekben kialakult
ellátási szinten – az egészségbiztosítási finanszírozás erejéig – a területi védőnői ellátását biztosítja. A
finanszírozás összegéből elsősorban a védőnő személyi juttatásait fedezi. Amennyiben a finanszírozott
összeg nem elegendő a személyi juttatásokra, úgy a különbözetet a Megbízó önkormányzatok és
Feladatellátó lakosságszám arányosan (előző év december 31. állapot) viselik.
Amennyiben többlet jelentkezik, úgy azt szintén lakosságszám arányosan, a tanácsadó helyiségek
alapfelszerelésének beszerzésére illetve azok pótlására, javítására, karbantartási munkák elvégzésére,
közmű költségekre (fűtés, világítás, víz és csatornadíj, telefon) használják fel.
5. Amennyiben a működés során olyan többletkiadás jelentkezik, amely előre nem tervezhető, és az
OEP finanszírozás nem nyújt rá fedezetet, azt a Megbízó önkormányzatok és Feladatellátó
lakosságszám arányosan viselik.
6. A területi védőnői szolgálat részére Nemesgulács községben biztosított tanácsadó helyiség.
7. A területi védőnői ellátás költségeinek felhasználását évente egy alkalommal a polgármesterek
értékelik, melyről képviselő-testületeiknek beszámolnak.
8. A védőnővel kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. 83/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján történik, mely jogokat Nemesgulács
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogköröket pedig Nemesgulács
község Polgármestere gyakorolja. Az Megbízó önkormányzatok képviselő-testületei véleményezési
jogot gyakorolnak a védőnő kinevezése, felmentése, ellene fegyelmi eljárás megindítása és fegyelmi
büntetés kiszabása esetén.
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9. A védőnő helyettesítéséről a területi védőnői szolgálat teljes területén Nemesgulács község
Polgármestere gondoskodik.
10. A területi védőnői szolgálat működtetésével kapcsolatos pénzügyi és adminisztratív feladatokat, a
rendszeres és folyamatos kapcsolattartást a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal látja el
térítésmentesen.
11. A feladat ellátási szerződés a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – mondható fel,
melyről szóló minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban –
szeptember 30-ig – kell meghozni, s az Önkormányzatok képviselő-testületeivel közölni.
12. Szerződő felek jelen feladat ellátási szerződésből eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton
egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek eredménytelensége esetén a jogvitában a Tapolcai
Járásbíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
A feladat ellátási szerződést
Nemesgulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatával,
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatával,
Káptalantóti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete számú határozatával
Kisapáti Község Önkormányzata a számú határozatával hagyta jóváhagyta.
Nemesgulács, 2016. december

Nemesgulács
Község Önkormányzata

Nagy Rudolfné
polgármester

Kisapáti Község
Önkormányzata

Keszei Endre
polgármester

Gyulakeszi Község
Önkormányzata

Káptalantói Község
Önkormányzata

Szennyainé Kovács Veronika
polgármester
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3. NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS
Káptalantói Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. december 13. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:

Káptalantóti 0307 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről hozott 77/2016.
(X. 27.) határozat módosítása
Előterjesztő: Csom Károlyné polgármester
Előkészítette: Lutár Mária jegyző
Meghívottak: --Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2016. október 27-én döntött a Káptalantóti 0307 hrsz-u ingatlan
értékesítéséről, vevőként Lévai Balázst jelölte ki. Az adásvételi szerződést készítő ügyvéd
jelezte, hogy az ingatlant Lévai Balázs feleségével Lévainé Janecskó Ildikó együtt kívánja
megvásárolni ½ - ½ arányban, ezért kéri, hogy a vevőkijelölő határozatot ennek megfelelően
módosítsa a képviselő-testület.
HATÁROZATI JAVASLAT

.……/2016. (…..) Képviselő-testületi határozat

1. Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a 77/2016. (X. 27.) számú
határozatának 2. pontját a következők szerint
módosítja:
„2.Káptalantóti
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a Káptalantóti 0307
helyrajzi számú ingatlant 238.000 Ft, azaz
Kettőszázharmincnyolcezer forint összegért ½
- ½ arányban értékesíti Lévai Balázs (8257
Badacsonytomaj, Csigáskuti u. 81.) és
Lévainé Janecskó Ildikó (2030 Érd, Ürmös u.
60.) részére.
Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos
költségek a vevőt terhelik.”
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a döntésről a határozat kivonat
megküldésével az adásvételi szerződést
készítő ügyvédet értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Csom Károlyné polgármester

Káptalantóti, 2016. december 8.
Csom Károlyné
polgármester

