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Vigántpetend község Onkormányzat Képviselő-testületének
612016.

§III.3

1.)

önkormányzati

rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

/
Vigántpetend község önkormányzat Képviselő_testületének
(VUI.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alap ellátási kö rzetekről

612016.

alapellátásról

vigantpetend község Önkormány zatánakképviselő_testülete azEgészségügyi
kaPott felhatalmazás alaPjén'az
szőIő 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
helyi önkormányzataírő|
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) po"üauan, a Magyarország
(rl bekezdés 4. pontjában foglalt.feladatkörében
szőIő 2011. évi CLXXXIX. törvény r:. s
e|lárva, az a|apel|átásórt felelős országos móászertani
következőket rendeli el:

iníézetvéleményénekkikérésévela

körzetének székhelYe: KaPolcs,
1. § (1) Vigántpetend község háziorvosi alapellátási
Taliándörögd községek
Kossuth u.2., euaiasi területe K-apolcs, Vigántpetend és
közigazgatás

i területe.

székhelYe: MonostoraPáti,
(2) Vigántpetend község fogorvosi alapellátási körzetének
petőlr u.t23. ellatási területe Monostorapáti, Hegyesd, Kapolcs, VigántPetend,TaliándÖrÖgd
köz

sé

gek kőzígazgatási terül ete,

Vigantpetend község védónói alapellátási körzetének székhelye: KaPolcs,
kÖzségek kőzigazgatási
ellátási területe rupot.r, Vigantpetend és Taliandörögd
(3)

(a)

Vigantpetend község

Kossuth u,2,
terÜlete.

KaPolcs,
iskola-egészségt]gy_i alapellatási körzetének székhelYe:

?rinYÍ
v.2. ellátási terüleie a Művészetetiv-Ótgy"- Általános Iskola MonostoraPát.i, ovoda
Monostorapáti,
óvoda
NapÉziotthonos
Fenntartású
u.1. és Monostorapáti Közös

Kossuth
u.5.

2.§(l)Ezarendeletkihirdetésétkövetőelsőnapléphatályba.

ú -]."át*a.írar'i'aÁé)
jegyző

Rendelet kihirdetve:
2016. augusztus 31.
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Előzetes hatásvizsgálat

Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete
20 I 6. (Y III. 3 1 ) önkormány zati rendelete
az egészségügyialapellátási körzetekről
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.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapjánazelőzetes
hatásvizsgálattal a jogszabáIy előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit.
A Tv. I] . § l2l bekezdése alapjan az e\őzetes hatásvizsgálat keretében az alábbítényezők
vizsgálata szükséges:
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteit hatátozza meg. Cél a lakosság biztonságos
el|átása, a kör zethatár a te l epül é s kő zigazgatási területét átfo g a Társadalm i, gazdasági
hatása nincs.
Környezeti, egészségikörülmények:
A rendelet az egészségügyialapellátáskörzeteithatérozzameg. Az egészségügyi szolgáltatás
i génybevételéneklehető sé gérő1 ad táj éko ztatást.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletnek adminisztrativ terheket befolyásoló hatása nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradása esetén várbatő következmények:
Az egészségügyi alapellátásokról szóló törvény kötelezövé teszi az önkormányzatok számára
a rendelet megalkotását. Ennek elmaradása a felügyeleti szerv törvényességivizsgáIatát
eredményezhetí.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet elfogadása többlet személyi feltételt, forrást és szervezeíiváltozást nem igényel.
.

Indokolás
A rendelet megalkotásának céljai: - a jogalkotási kOtelezettségnek való megfelelés

-

azegészségügyialapellátás feltételeinek megteremtése
A rendeletnek az európai uniósjoggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása
nincs.
1 . § rendelk ezik az alapellátási körzetekről
2.§ a hatályba léptető rendelkezésről
véleményezés

A rendelet tetvezetet

a

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alapellátásilgazgatősága

véleményezte .

Monostorap áti,20l 6, augusztus 23.
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