
MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2016 (XI.29.) 

 ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSOKHOZ 

KAPCSOLÓDÓ ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL 

 

 

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 6. § (2) bekezdésére 

figyelemmel az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérését 

követően a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Mánfa község közigazgatási területe az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 5. § (1) bekezdésében rögzített egészségügyi alapellátások biztosítása tekintetében 

egy körzetnek számít. 

 

2. § 

 

Az 1. § szerinti egészségügyi alapellátásokat Mánfa község tekintetében külön megállapodás 

alapján Komló Város Önkormányzata látja el komlói székhellyel. 

 

3. § 

 

(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ügyelet ellátását a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati 

Társulás területére kiterjedő illetékességgel, az UNIMEDKER Kft.-vel kötött 

megállapodás alapján Komló Város Önkormányzata biztosítja. 

 

(2) A fogászati ügyeleti ellátás a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

területére kiterjedő illetékességgel, a Pécsi Tudományegyetemmel, mint feladatot 

ellátó egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás alapján pécsi székhellyel 

biztosított.  

 

4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Mánfa, 2016. november 28. 

 

 

          dr. Vaskó Ernő       Hohn Krisztina 

              címzetes főjegyző       polgármester 



INDOKOLÁS 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, 

VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL 

szóló 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 

ellátandó helyi önkormányzati feladatok között nevesíti az egészségügyi alapellátást. Az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény pedig felhatalmazást ad – 

egyúttal kötelezettséget állapít meg – a helyi önkormányzat számára, hogy az egészségügyi 

alapellátások körzeteit önkormányzati rendeletben megállapítsa és kialakítsa. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Deklarálja, hogy a törvényben nevesített egészségügyi alapellátások biztosítása tekintetében 

Mánfa község egy körzetnek minősül. 

 

A 2. §-hoz 

 

Kimondja, hogy az egészségügyi alapellátásokat Mánfa község tekintetében külön 

megállapodás alapján Komló Város Önkormányzata látja el komlói székhellyel. 

 

A 3. §-hoz 

 

Az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás módját deklarálja. 

 

A 4. §-hoz 

 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

 

 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

MÁNFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL, 

VALAMINT AZ ALAPELLÁTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL 

szóló 8/2016 (XI.29.) önkormányzati rendeletéhez 
 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendelet megalkotásával a lakosság számára is átláthatóan, egyértelműen kerültek rögzítésre az 

egészségügyi alapellátások körzetei. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

Közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

3. Környezeti hatások 

 

Közvetlen környezeti hatása nincs.   

 

4. Egészségügyi hatások 

 

Az egészségügyi alapellátások igénybevételének lehetősége a rendelet megalkotása előtt is 

rendelkezésre állt a lakosság számára, így közvetlen egészségügyi hatás nem kapcsolódik a 

jogszabály megalkotásához. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Közvetlen adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.   

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

 

Tekintettel arra, hogy származékos jogalkotási hatáskör alapján kerül sor a rendeletalkotásra, a 

jogszabály megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásos jogsértést követne el. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 
 


