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1 .  N a p i r e n d  
 
 

E LŐT E R J E S Z T É S  é s  e l ő z e t e s  h a t á s t a n u l m á n y  
az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
 
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. 
 
A fogorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban az ügyelet biztosítása céljából tárgyalásokat és 
egyeztetéseket folytattunk a Tolmácsról viszonylag elérhető távolságban működő két fogorvosi ügyeleti 
rendszerhez történő csatlakozás érdekében: Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ, 
valamint a budapesti Semmelweis Egyetem által működtetett fogorvosi ügyelet. 
Az előterjesztés mellékletét képezik a salgótarjáni, valamint a budapesti fogorvosi ügyelethez történő 
csatlakozást tartalmazó feladat-ellátási szerződések. 
A salgótarjáni fogorvosi ügyelethez történő csatlakozás esetén az Önkormányzatoknak a lakosságszámhoz 
igazodó önkormányzati hozzájárulást, un. szolgáltatási díjat (2017. évre vonatkozóan 52,361 Ft/fő, azaz 
2017. évre 38.276 Ft) kell fizetni a Szolgáltató (Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ) 
részére. 
A budapesti Semmelweis Egyetem által fenntartott fogorvosi ügyeleti rendszerhez történő csatlakozás az 
önkormányzatot anyagilag nem terheli, önkormányzati hozzájárulási fizetési kötelezettség nincs.  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 
9/2016. (XI.16.) önkormányzati rendeletben rögzítette az egészségügyi alapellátások körzeteit, mely 
értelmében a fogorvosi ügyeleti állátás a salgótarjáni fogorvosi ügyeleten kerül ellátásra. 
Amennyiben a napirend keretében előterjesztett, a budapesti Semmelweis Egyetem fogorvosi ügyelet 
feladat-ellátására vonatkozó szerződés tervezet kerül elfogadásra, és ezzel önkormányzatunk a budapesti 
fogorvosi ügyelethez csatlakozik, vagyis a tolmácsi lakosok tekintetében a fogorvosi ügyeleti ellátását a 
Semmelweis Egyetem által Budapesten fenntartott ügyelet biztosítja, az önkormányzati rendelet 2.§ (5) 
bekezdését – mely a fogorvosi ügyeletet rögzíti – módosítani szükséges. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (2) bekezdése előírja, hogy az 
alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési 
önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét. 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdése értelmében az (1) 
bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet (azaz jelenleg a Országos Közegészségügyi Intézet) véleményét is.  
A hivatkozott jogszabályi előírások alapján az előírt vélemények megkérésre kerültek. 
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A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. § (2) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására a www.tolmacs.hu honlapon keresztül az SZMSZ-ben 
rögzítettek szerint, a képviselő-testületi ülés anyagaként közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az 
érintettek tudomást szerezzenek a készülő rendelet-tervezetről. 
 
 
Előzetes hatástanulmány: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok 
előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 
 
A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: A rendelet az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében, mint közös 
társadalmi érdek érdekében meghatározza a Tolmács településen élők által igénybe vehető 
fogorvosi ügyeletet. 

- Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs. 
- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek az önkormányzat költségvetésére nincs hatása. 
- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása: a rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti hatása 

nincs. 
- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása: az egészségügyi alapellátásban jól működő, 

egyértelműen meghatározott intézményrendszer alakul ki, mely az alapellátás megerősítését 
célozza, és a lakosság egészségügyi ellátásának biztonságát eredményezi. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet megalkotásának és 
alkalmazásának az adminisztratív terheket eredményező hatása nincs. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: Az önkormányzati rendelet megalkotása kötelező. 
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradása esetén az 

egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet nem lesz összhangban a 
fogorvosi ügyelet ellátására megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződéssel, és az önkormányzati 
rendelet olyan fogorvosi ügyeletet fog tartalmazni, amely nem rendelkezik a tolmácsi lakosok 
tekintetében ellátási kötelezettséggel, így a lakosság megtévesztésével nem biztosítja a 
jogbiztonságot.  

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a 
rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható.  

- A rendelet a fogorvosi ügyeleti ellátásra megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően rögzíti a fogorvosi ügyeleti ellátást. 

 
 
Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
 
 
Tolmács, 2017. november 7.  

 
 

Tisztelettel:  
 
 

  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
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Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

…/2017. (………..)  
 

önkormányzati RENDELETE  
 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 

( t e r v e z e t )  
 

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 …………. 
 
 
 
 Hajnis Ferenc  Torma Andrea  
 polgármester  jegyző 

 
 

Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetve: 2017. november ……..….-án 

 
 

Torma Andrea 
jegyző 
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az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 ……/2017. (…………….) 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. 



FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

Amely létrejött egyrészről 

Név: 
egyrészről a    Semmelweis Egyetem  
     Fogorvostudományi Kar 
székhelye:    1085 Budapest, Üllői út 26. 
adószám:     15329808-2-42 
bankszámlát vezető bank neve:  Magyar Államkincstár 
bankszámla száma:    MÁK 10032000-00282819-00000000 
törzskönyvi azonosító (PIR):  329804 
Intézményi azonosító:   FI 62576 
Statisztikai számjel: 15329808-8542-312-01 
Képviselő: Dr. Szél Ágoston rektor 
 Dr. Szász Károly kancellár 
Felelős szervezeti egység:  
Képviseletében eljár:  
mint Szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, másrészről 

 
Tolmács Község Önkormányzata 
székhely: 2657 Tolmács, Sport utca 1. 

adószám: 15452654-2-12 

bankszámlát vezető bank neve: OTP BANK 

bankszámla száma: 11741031-15452654 

képviselő neve és tisztsége: Hajnis Ferenc polgármester 

mint Önkormányzat, a továbbiakban: Önkormányzat – továbbiakban együtt: Felek 
 
 
között alulírott helyen és időben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: 
Eütv.), az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.), az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az 
egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 
11.) ESzCsM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) alapján az alábbi feltételekkel:  
 

 
I. Előzmények 

 
1. Felek rögzítik, hogy az Eatv. 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az alapellátáshoz 
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásról. 

 
2. Az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a képviselő-testület a feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - szerződést köthet 
természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel.  

 



3. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására az OTH 
határozata alapján működési engedéllyel rendelkezik.  
 

4. A Szolgáltató a fogorvosi ügyelet ellátását a 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám 
alatti szervezeti egységén keresztül biztosítja. 

 
 

II. A szerződés tárgya  
 

1. Felek az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján feladat-ellátási szerződést kötnek, mely alapján a 
Szolgáltató 2017. ……. napjától 201.. …….. napjáig ellátja az Önkormányzat részére az Eatv. 
5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti 
ellátás (a továbbiakban: Szolgáltatás) megszervezését és folyamatos biztosítását az alábbiak 
szerint: 
a) ügyeleti idő: hétvégén és ünnepnapokon 8 órától 14 óráig, 
b) ellátotti kör: az Önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek, 
c) ellátás helye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 
d) a Szolgáltatás biztosításához szükséges tárgyi feltételeket az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM 
rendeletre figyelemmel a Szolgáltató biztosítja a saját tulajdonában, illetve használatában 
lévő tárgyi eszközökkel, 

e) személyi feltételek: a Szolgáltató a feladatellátáshoz fogorvost és asszisztenst biztosít.  
 
2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást a Szolgáltatóval az ellátásra feladat-ellátási 

szerződést kötött önkormányzatok részére biztosítja.  
 
 
3. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj számításánál a Szolgáltató a KSH tárgyév január 1-jei 

lakosságszámra vonatkozó adatot veszi figyelembe. 
 

III. Egyéb rendelkezések  
 

1. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás ellátására 201 év………hó……. napjáig 
rendelkezik szerződéssel.  

 
2. Jelen feladat-ellátási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Felek kötelesek 

egymással elszámolni. 
 

3. Jelen feladat-ellátási szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Mötv., 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok az irányadók. 

 
4. Jelen feladat-ellátási szerződést Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

…............./2017. (……..)  határozatával hagyta jóvá. 
 

5. Jelen Szerződést a Szerződő Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják, a 
szóban közölt módosítás érvénytelen. A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését 
teljes egészében tartalmazza. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden korábbi, a jelen 
Szerződéssel ellentétben álló kijelentésüket hatálytalannak tekintik. 



6. A Felek a jelen Szerződéssel összefüggő nyilatkozataikat (pl. felszólítás) a másik Féllel 
írásban, igazolható módon kell közölni (ajánlott-tértivevényes küldemény útján megküldeni 
vagy személyesen átadni). A megküldött nyilatkozatok a második sikertelen kézbesítéstől 
számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek minősülnek. 

7. A Szolgáltató képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges intézkedéseket a 
jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja:1 

Szervezeti egység:   
Név:      
Telefonszám: 
E-mail cím:  

8. Az Önkormányzat képviseletében jelen szerződés teljesítése során a szükséges 
intézkedéseket a jelen pontban megnevezett kapcsolattartó gyakorolja: 2 

Név:  Hajnis Ferenc  
Telefonszám: 06 30 968 8858 
E-mail cím: hivatal@tolmacs.hu, polgarmester@tolmacs.hu 

 
9. Jelen feladat-ellátási szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírták. 
 
……..,.............................................. 

 
Önkormányzat 

…………………………… 
képviseletében 

…………………………….. 
polgármester 

 Szolgáltató 
Semmelweis Egyetem 

képviseletében: 
………………………… 

Dr. Szél Ágoston 
rektor 

 
………………………… 

           Dr. Szász Károly 
           kancellár 

Jogi szempontból ellenjegyzem:                     ………………………… 

                                      Dr. Kovács Zsolt 
     jegyző                                                                                     jogi és igazgatási főigazgató 

 
     ………………………… 

Fedezet: …………………….        Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 
Pénzügyileg ellenjegyzem:                      gazdasági főigazgató 
 
………………………………. 
   gazdasági vezető 
 

                                                 
1 Kérjük kitölteni! 
2 Kérjük kitölteni! 








