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 Tisztelt Társulási - Tanács! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2015. augusztus 1-jén 
lépett hatályba. A törvény 5-6. §-a az alábbi kötelező feladatokat írja elő az önkormányzatok 
részére: 

„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. 

(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve 
védőnő véleményét.  

6. § (1) 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. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.”  

 
Lajosmizse Város és Felsőlajos Község a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által 

fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye útján látja el a fenti jogszabályban meghatározott feladatokat.  Ennek értelmében 
„újabb” megállapodás nem szükséges, azonban a rendelet megalkotására a korábbi 
tájékoztatással ellentétben Lajosmizse Város és Felsőlajos Község külön-külön jogosult, 
tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet – egy rendelet alkotására vonatkozó - 
módosítása az előterjesztés készítéséig nem jelent meg.   

 
 



A társulási megállapodásra tekintettel a védőnői körzeteket a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó 
Társulás 31/2013. (XII.19.) Társulási Határozattal állapította meg.  Az orvosi körzetekről 
szóló rendeletek nem tartalmazták tehát a védőnői körzeteket, amelynek kiegészítése fenti 
jogszabály alapján szükséges, azonban ez már Lajosmizse Város és Felsőlajos Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó feladat.  
 
Fentiek alapján szükséges a védőnői határozat hatályon kívül helyezése és erre tekintettel az 
alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Társulási-tanács elé. 
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Határozat 
 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a 31/2013. (XII.19.) határozatát a 
2015. november 1. napjától hatályon kívül helyezi tekintettel arra, hogy a védőnői körzetek 
megállapítása Lajosmizse Város és Felsőlajos Község  Önkormányzata hatáskörébe tartozik.  

 
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2015. október 22. 
 
Lajosmizse, 2015. október 1. 
 
 
             Basky András sk. 
        Társulási Tanács Elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


