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Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 5/2017.(II.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és 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. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a működési engedély 

kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásról szóló 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és 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. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a működési engedély 

kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

2. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásról szóló 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„3. § 

Sávoly Község Önkormányzata a fogorvosi ellátást a Marcali Kistérségi Többcélú Társulással kötött 

megállapodás alapján biztosítja Marcali székhellyel. A körzet határát Marcali Város Önkormányzata 

Képviselő- testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2002. (VI.14.) 

önkormányzati rendeletének 11. melléklete határozza meg.” 
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3. § 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásról szóló 5/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„5. § 

(1) Sávoly Község Önkormányzata közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátást - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft-

vel (székhelye: 1131 Budapest, Topolya utca 4-8.) kötött szerződés alapján biztosítja. 

(2) Sávoly Község Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást az 

Allfordent Kft-vel (székhelye: 8360 Keszthely, Kossuth u. 7-9.) kötött szerződés alapján biztosítja.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátások biztosításának módjában változás 

következett be. Jelen módosító rendelet megalkotásával e változások átvezetése történik meg az 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 5/2017.(II.16.) önkormányzati 

rendeleten (a továbbiakban: Rendelet). 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A (…) 

körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély 

kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.” 

  

Jelen rendelet-módosítás a meglévő, működő körzeteket egyáltalán nem érinti, ennek ellenére a 

Kormányhivatal jelzése alapján a véleményeket az előírtak szerint megkértük.  

  

  

  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

Jelen §-ban a Rendelet bevezető részének szövegét aktualizáljuk, pontosítjuk.  

A 2. §-hoz  

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről 

szóló 14/2002.(VI.14.) önkormányzati rendelete módosult, így a Rendeletben a hivatkozást 

módosítanunk kellett 10. mellékletről 11. mellékletre. 

A 3. §-hoz  

2022. január 1. napjától kezdődő hatállyal - a 2021. október 28-i ülésen meghozott döntés alapján 

- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást - a fogászati ügyeleti ellátás kivételével - az 

Emergency Service Szolgáltató Kft-vel kötött szerződés alapján biztosítjuk. Az egészségügyi 

alapellátáshoz kapcsolódó fogászati ügyeleti ellátás biztosítása érdekében pedig 2021. július 9-én 

kötöttünk ellátási szerződést az Allfordent Kft-vel, amely Kft. e naptól kezdve biztosítja a 

fogászati ügyeleti ellátást településünk lakosai részére. A jelen §-ban e változások átvezetésére 

kerül sor.  

A 4. §-hoz  

A Rendeletet a kihirdetését követő napon javasoljuk hatályba léptetni.  



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

…/2021.(… …) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 5/2017.(II. 16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A 2015. évi CXXIII. törvény előírja, hogy 

rendeletben kell meghatározni az 

egészségügyi alapellátási körzeteket. A 

fogászati alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátás vonatkozásában 2021. július 9-től, a 

háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításában 

2022. január 1-től változás következik be, 

így e változásokat szükséges átvezetni a 

rendeleten.  

 

 

Tervezettek szerint, a fedezet a 

költségvetésben biztosított.  

Az egészségügyi alapellátási 

körzetek naprakész meghatározása. 

Az adminisztrációs  

terhek csökkennek.  

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-a kötelezettségként előírja, hogy a képviselő-testület az alapellátási körzetekről rendeletet alkosson. Változás 

esetén a rendeletet módosítani kell.  

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

Kormányhivatal törvényességi felhívása a kötelezettség teljesítésére.  

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 



 

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 8700 Marcali, Béke u. 21/a.Tel: 06/85-515-380 
email: nepeu@marcali.gov.hu, Elektronikus elérhetőség hivatali kapu (rövid név): MARCALINEO,KRID azonosító:463091148   

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 

 

Marcali Járási Hivatala  
 

Ügyiratszám: SO-05/NEO/17157-2/2021. Tárgy: Tájékoztatás  

Ügyintéző: Fábián Zoltán 
Telefon:85/515-385 

Melléklet:  

Hivatkozási szám: 17206-3/2021.  
 

Sávoly Község Önkormányzata 
 
 
Schuller Tibor 
polgármester 
 
Sávoly 

Petőfi u. 14. 

8732 

 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
Tájékoztatom, hogy fenti ügyiratszámon megküldött, Sávoly Község Önkormányzatának egészségügyi 
alapellátási körzetek megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításában foglaltakkal 
egyetértek. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

 
 
Marcali, 2021. november 24. 
 

 
 
 

                              Tisztelettel: 
  

                 Göntérné Dr. Gyirán Szilvia 
     járási hivatalvezető nevében és megbízásából 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Dr. Hartai Helga 
                                                                                                                 osztályvezető 
                                                                                                              járási tisztifőorvos 
 
 
 
 
 
 



 

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 8700 Marcali, Béke u. 21/a.Tel: 06/85-515-380 
email: nepeu@marcali.gov.hu, Elektronikus elérhetőség hivatali kapu (rövid név): MARCALINEO,KRID azonosító:463091148   

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy 
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Erről értesül: 
1. Sávoly Község Önkormányzata 8732 Sávoly Petőfi u. 14.(HK.) 
3. Irattár 
 



 
ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

KESZTHELYI JÁRÁSI HIVATALA 
 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY 
8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 42. Pf. 42.  

Telefon: (36 83) 515-220; 30/253-2941 Fax: (36 83) 515 221 E-mail: titkarsag.keszthely@nydr.antsz.hu 

Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

Ügyiratszám: ZA-01/NEO/735-

12/2021. 

 Tárgy: Fogászati ügyelet 

Ügyintéző: Katorné Simán Éva  Hiv. szám:  

Telefon: 83/515-225  Melléklet: - 

 

 

 

 

 

Sávoly Község Önkormányzat  

Schuller Tibor polgármester 

 

8732 Sávoly, Petőfi u. 14. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 Sávoly település fogászati ügyeleti ellátásának biztosítása érdekében írt megkeresésére az alábbi 

tájékoztatást adom.  

Allfordent kft. részére a Hivatal  ZA-01/NEO/4187-4/2021. számon 2021.november 1- hatállyal kiadott 

tudomásul vétel alapján Sávoly község fogászat ügyeleti alapellátását az Allfordent Kft  biztosítja 8360 

Keszthely, Kossuth u. 7-9.sz alatti telephelyen hétvégén és ünnepnapokon.  

Allfordent Kft. a bejelentéshez megküldte Sávoly Község és az Allfordent kft. között megkötött ellátási 

szerződést . 

 

Keszthely, elektronikus időbélyegző szerint. 
 
 

                                                                               Tisztelettel:   
 
 
 
                                                                                                          Dr. Varga Andrea 

   járási hivatalvezető nevében és megbízásából 
 
 
                  Dr. Divinyi Tamás Tibor                     
                         járási tiszti főorvos 

                                  
 
 
 

kapja: Önkormányzat 
          irattár  
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