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Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 4. pontja,
valamint a 23.
(5) bekezdés 9. pontja a települési önkorn-lány7zat feladataként határozza meg az
egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. * (1) bekezdése
értelmében a települési önkomlány7at az egészségügyi alapellátás kőrében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogon’osi alapellátásról,
e) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról,
d) a védönöi ellátásról. és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal IF-12194-l/2016. iktatószámú megkeresésében felkérte a Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (a továbbiakban: Népegészségügyi
Osztály) a területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátási körzetek nyilvántartásának aktualizálására.
A Népegészségügyi Osztály írásban kereste meg a települési önkormányzatokat, hogy rendeletben
kerüljenek meghatározásra a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi, házi gyermekorvosi.
vegyes háziorvosi, fogorvosi, iskolafogászati, területi védőnői ellátás, iskola- és ifjúságegészségügyi ellátás,
iskolavédönői ellátások körzetei.
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete
• a 11/2010. (111.26.) önkormányzati rendeletében a Békés város közigazgatási területén működtetési
jog alapján önálló orvosi tevékenység folytatására kijelölt háziorvosi körzetekről szóló rendeletében
szabályozta a háziorvosi. házi gyermekon’osi, fogorvosi és iskolafogászati körzeteket,
• a 39/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendeletében állapította meg a védőnői és iskolavédönői
körzeteket.

Az Eatv. IS. (1) bekezdése értelmében az iskola-egészségügyi ellátás személyes és közösségi ellátást nyújt
az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése. korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés
céljából. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet I. (1) bekezdése alapján a
3—18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők
megelőző jellegü. az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban kell részt
vegyenek, ahol a rendszeres részvételről a nevelési-oktatási intézmények jelen rendeletben foglaltak szerint
kötelesek gondoskodni.
Városunkban az iskola- és itjúságegészségügyi orvosi ellátást Dr. Lovászi Éva csecsemö- és
gyermekgyógyász, illetve Dr. Pálmai Eva foglalkozás-egészségügyi szakorvos végzi, az alábbi
megosztásban:
• Dr. Lovászi Éva csecsemő- és gyenTiekgyógyász látja el a békési óvodákban óvodai nevelési
jogviszonyban álló, illetve a békési általános iskolákban tanulói jogviszonyban álló gyermekeket,

•

Dr. Pálmai Éva foglalkozás-egészségügyi szakorvos látja cl a békési középiskolákban tanulói
jogviszonyban álló, 14. életévüket betöltött gyenriekeket.

Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi rnunkarend szerinti munkaidö befejezésének
időpontjától a következő napi rnunkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg vizsgálata, egészségi
állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgösségi beavatkozások elvégzése, illetőleg fekvőbeteg
gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön jogszabályokban meghatározott eljárásokban
való részvétel,
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területén az ügyeleti feladatok
ellátásáról az 5665 Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 14. szám alatti székhellyel rendelkező ALFOLD
AMBULANCE KFT. -vel kötött feladat-átadási/átvállalási szerződés útján gondoskodik.
Az Eatv. 6. * (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a Kormány által kUelölt
rendeletben megállapítja és kialakítja 32
pnixiske:elö által megadott szempontokat figieienibe
egészségügyi alapellátások körzeteit. A körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni 32
alapellátásért Felelős Országos módszertani intézet véleményét is.
-

-

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 3 13/201 l.(Xll. 23.) Korm.
rendelet 9. * (1) bekezdése alapján az országos intézet az ANTSZ szakmai-módszertani, tudományos
kutatási, képzési, továbbképzési. nyilvántartási. koordinálási. szakértői. valamint az egészségügyi
szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat ellátó szerve. E jogszabály I. melléklet 4. pontja
alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A költségvetési szerv
alapító okirata szerint a NEFI 32 alapellátás területén az ANTSZ szakmai módszertani alapintézménye.
-

A NEFI a Vl-l775/2/2016. iktatószámú, 2016. november hó 2. napján elektronikus majd 2016. november
há 5. napján postai úton érkezett állásfoglalásában rögzítettek szedn az iskola-egészségügyi és ügyeleti
körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetben szereplő adatokat és a körzetek szerinti felosztást
megfelelőnek találta.
-

-

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az iskola-egészségügyi és ügyeleti alapellátási körzetekről szóló
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.
(1) bekezdése alapján a jogszabály előkészitője
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható következményeit, melynek eredményéről
önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselö-testületét tájékoztatni kell.
A tervezett rendeletalkotásnak társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nem mutatkozik. A rendelet
tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs. A tervezett önkormányzati
rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. Az iskola-egészségügyi és ügyeleti alapellátás
körzeteinek meghatározásáról szóló rendelet ellbgadását magasabb szintű jogszabály. az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény teszi kötelezővé. Az őnkorunányzat a rendelet megalkotásával törvényi
kötelezettségnek tesz eleget. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek az eddigiek szerint adottak.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet szíveskedjen
elfogadni.
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AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI ÉS AZ ÜGYELETI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
(TERVEZET)
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. * (1)
bekezdés c) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1 .

E rendelet célja Békés Város Onkomiányzata (a továbbiakban: Onkormányzat) közigazgatási területén az
iskola-egészségügyi körzet és az ügyeleti körzet megállapítása, az egészségügyi alapellátás kiegyenlített
nyújtásának biztosítása érdekében.
A rendelet hatálya
2.*
(1) E rendelet területi hatálya az Onkormányzat közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya az Onkormányzat közigazgatási területén iskola-egészségügyi és
ügyeleti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.
Az iskola-egészségügyi ellátási körzet megállapítása
3.
(1) Az OnkonTiányzat két iskola-egészségügyi körzetet alakít ki, jelen rendelet 1. számú melléklete
szerint.
Az
1. számú iskola-egészségügyi körzet székhelye: 5630 Békés, József Attila u. 5.
(2)
(3) A 2. számú iskola-egészségügyi körzet székhelye: 5630 Békés, Körösi Csoma Sándor u. 6-14.
A háziorvosi ügyeleti ellátási körzet megállapítása
(1) Békés Város Onkormányzatának közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti ellátási körzetet
alkot.
(2) Az ügyeleti alapellátás székhelye: 5630 Békés, Kossuth Lajos u.16.
Záró rendelkezések
5.
E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Békés, 2016. december 9.
Izsó Gábor sk.
polgármester
A rendelet kihirdetésre került: 2016
Tárnok Lászlóné sk.
jegyző
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1. Számú melléklet

1. SZÁMÚ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI KÖRZET
1. Óvodák
a) Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Bóbita Integrált Tagóvoda
5630 Békés, Otemető u. 2.
b) Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Fürkész Központi Tagóvoda
5630 Békés, Baky u. 4.
c) Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Hunyadi Téri Tagóvoda
5630 Békés, Hunyadi tér Ill.
d) Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Korona Utcai Tagóvoda
5630 Békés, Korona u. I.
e) Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Teleky Utcai Tagóvoda
5630 Békés, Teleky u. 26.
f) Békési Kistérségi Ovoda és Bölcsőde Ujvárosi Tagóvoda
5630 Békés, Csabau. 30.
g) Dr. Ilyés Sándor Ovoda, Általános Iskola. Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
óvodai intézményegysége
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.,
h) Reményhír Intézmény Epreskeiti Ovodája
5630 Békés, Móricz Zsigmond u. 44.
i) Szegedi Kis István Református Gimnázium. Altalános Iskola, Ovoda és Kollégium óvodai
intézményegysége
5630 Békés, Jantyik u. 33.
2. Általános iskolák
a) Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola általános iskolai
intézményegysége
5630 Békés, Bajza u. I.
5630 Békés, József Attila u. 12.
b) Dr. Ilyés Sándor Ovoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
általános iskolai intézményegysége
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.
c) Szegedi Kis István Református Gimnázium, Altalános Iskola, Ovoda és Kollégium általános
iskolai intézményegysége
5630 Békés, Pető5 u. 3-5.
5630 Békés, Rákóczi u. 8.
5630 Békés, Szánthó Albert u. 3.
d) Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája
5630 Békés, Jantyik u. 2 1-25

2. SZÁMÚ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI KÖRZET

I. Középiskolák
a) Dr. Ilyés Sándor Óvoda, Általános Iskola. Szakiskola. Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
szakiskolai és készségfejlesztő iskolai intézményegysége
5630 Békés, Szánthó Albert u. 10.
b) Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
5630 Békés, F{őzső u. 39.
5630 Békés, Szarvasi u. 42.
c) Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakközépiskolája
5630 Békés, Jantyik u. 2 1-25
d) Szegedi Kis (stván Református Gimnázium. Altalános Iskola. Ovoda és Kollégium gimnáziumi
intézményegysége
5630 Békés. Petöfi u. 11-13.

