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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

14/2017. (XI.14.)  
 

önkormányzati RENDELETE  
 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
 
 

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) 
bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró országos módszertani intézet (Országos Közegészségügyi Intézetnek) véleményének kikérésével, 
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a 
következőket rendeli el: 

 
1.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„ (5)  A fogorvosi ügyeleti ellátás a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon Tolmács Község teljes 
közigazgatási területére vonatkozóan a budapesti Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, mint 
Szolgáltató által működtetett fogorvosi ügyeleten (1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.) kerül ellátásra.” 

 
2.§ (1) Ez a rendelet 2017. december 1–jén lép hatályba. 

 
 
 
Tolmács, 2017. november 10. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea  
 polgármester  jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. november 14-én 

 
 

Torma Andrea 
jegyző 
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az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 14/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a  
 
 

Általános indokolás 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja 
értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében a helyi önkormányzat 
feladata az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások ellátása. 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés értelmében 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 egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény  6.§ (1) bekezdése előírja, hogy a települési 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások 
körzeteit. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 

A rendelet a megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződés alapján rögzíti, hogy a tolmácsi lakosok tekintetében a 
fogorvosi ügyelet a burdapesti Semmelweis Egyetem által fenntartott fogorvosi ügyeleten (1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40.) biztosított. 
 

2.§-hoz 

A rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba. 


