
Kiegészítés a Beszámoló a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, 

döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben tárgyú előterjesztéshez 

 

Az V. számú határozati javaslathoz kapcsolódóan módosítani szükséges az 

egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletet, 

mivel a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatása alapján november 

végéig már minden szükséges dokumentumnak rendelkezésre kell náluk állnia, vagyis 

nem lehet megvárni a novemberi rendes ülést. 

 

A módosítás indoka, hogy a december végéig a Dr. Bátori Beáta által ellátott 

intézmények bekerülnek a Dr. Keller Tamáshoz tartozó iskola-egészségügyi körzethez, 

és ezzel megszűnik a doktornő jelenlegi körzete. Egyúttal indokolt átvezetni a 

rendeleten az elmúlt években bekövetkezett intézményi változásokat is. 

 

A fentiek alapján indítványozom az alábbi rendeletmódosítás elfogadását. 

 

 

               Pintér Szilárd 

             polgármester 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. 

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-

testületet tájékoztatni kell. Az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításait az 

alábbiak szerint ismertetem: 

 

Az önkormányzati rendelet előzetes hatásvizsgálata: 

 

1. A tervezett önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatásai: 

Nincs érdemi hatása egyik aspektusból sem. 

 

2. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt 

hatása. 

 

3. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az adminisztrációban változás nem következik be. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye: 

A rendeletmódosítás elmaradása nem jelent jogszabálysértést, ugyanakkor több 

intézményi elnevezés rosszul szerepel a rendeletben. 

 

5. A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (…) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Dombóvár Város 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 foglalt feladatkörében eljárva, Dombóvár Város 

Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. §  

 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(3) A Dombóváron működő köznevelési intézményekben a területi védőnők az 

alábbiak szerint látják el az iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó védőnői 

feladatokat: 

a) a Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodájában a III. számú 

védőnői körzetben, 

b) a Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén működő óvodai feladatellátási 

helyen a VI. számú védőnői körzetben, 

c) a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában a II. számú 

védőnői körzetben, 

d) a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában megosztva a IV. 

és az V. számú védőnői körzetben, 

e) a Margaréta Református Óvodában a III. számú védőnői körzetben, 

f) a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményben megosztva a II. és a VIII. számú védőnői körzetben, 

g) a Dombóvári József Attila Általános Iskolában megosztva a IV. és az V. számú 

védőnői körzetben, 

h) a Szent Orsolya Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium intézményben a VIII. számú védőnői körzetben, 

i) a Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolájában a VII. számú védőnői körzetben, 

j) a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban a IX. számú védőnői körzetben, 

k) a Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium 

intézményben az I. számú védőnői körzetben, 
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l) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium intézményben megosztva az I. és a III. számú védőnői 

körzetben 

tevékenykedő védőnő látja el az iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó védőnői 

feladatokat.” 

 

 

2. §  

 

A Rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

3. §  

 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

dr. Szabó Péter 

jegyző 
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1. melléklet 

„5. melléklet a 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez 

Az iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó iskolaorvosi feladatok körzeteinek 

székhelye, azonosítója, a körzetekhez tartozó köznevelési intézmények 

 

1. Az I. számú iskolaorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 5., 

szervezeti egység azonosítója: 170097107. 

 

A körzethez tartozó köznevelési intézmény: 

 

1.1.  Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

 

2. A II. számú iskolaorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Szabadság utca 2., szervezeti 

egység azonosítója: 170097059. 

 

A körzethez tartozó köznevelési intézmények: 

 

2.1.  a Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén működő óvodai feladatellátási 

hely 

2.2. Tamási Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc 

Általános Iskolája. 

                                                             

3. A III. számú iskolaorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Pannónia út 5., szervezeti 

egység azonosítója: 170097061. 

 

A körzethez tartozó köznevelési intézmények: 

 

3.1.  Margaréta Református Óvoda 

3.2. Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

3.3. Szent Orsolya Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium 

3.4. Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda 

3.5. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája 

                       

4. A IV. számú iskolaorvosi körzet székhelye: Dombóvár, III. utca 35., szervezeti 

egység azonosítója: 170097060. 

 

A körzethez tartozó köznevelési intézmények: 

 

4.1.  Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája 

4.2. Dombóvári József Attila Általános Iskola 

 

5. Az V. számú iskolaorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Pannónia út 21., szervezeti 

egység azonosítója: 001020419. 
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A körzethez tartozó köznevelési intézmény: 

 

5.1.  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Esterházy Miklós Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

 

6. A VI. számú iskolaorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Arany János tér 21., 

szervezeti egység azonosítója: 001020418. 

 

A körzethez tartozó köznevelési intézmény: 

 

6.1.  Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és Kollégium” 
 

 

INDOKOLÁS 

 

1. § 

Az iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó védőnői feladatokkal kapcsolatos 

rendelkezés módosítása a megváltozott intézményi elnevezések miatt. 

 

2. § 

Az iskola-egészségügyi ellátáshoz tartozó iskolaorvosi feladatok körzeteit tartalmazó 

melléklet megújítása. 

 

3. § 

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

Az indokolás közzététele mellőzhető, mivel a rendeletmódosításnak nem mutatható ki 

jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi 

következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 


