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Elıterjesztés 

Felsılajos Község Önkormányzata 
  Képviselı-testületének 2015. november 23-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Felsılajos Község Önkormányzatának …/2015. (….) önkormányzati rendelete a  
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015. (X.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Iktatószám: LMKOH/6194/22/2015. 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Felsılajos Község Önkormányzata 2015. október 26. napján fogadta el a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015.(X.26.) önkormányzati 
rendeletét. 
A rendelet elektronikus rendszerbe (Helyi Vizuál Regiszter) történı rögzítése során a házi 
gyermekorvosi körzetek tekintetében felmerültek még olyan eltérések, melyeket pontosítani 
szükséges:  

- Az I. és a II. házi gyermekorvosi körzet 3. pontjában a lajosmizsei 
körzetszámra történı hivatkozások kijavítása.  

- A II. számú házi gyermekorvosi körzet leírásában a Pesti utca beillesztése 
szükséges. 

 
A változások a rendelet-tervezetben félkövérrel kerültek feltüntetésre.  
 
A körzethatárok pontosítását illetıen a rendelet-tervezetet megküldtem az érintett két házi 
gyermekorvos részére, azzal, hogy amennyiben nem értenek egyet, úgy 2015. november 23-ig 
jelezzenek vissza, egyebekben a változásokat elfogadottnak tekintjük. 
 
A rendelet módosítását követıen a változással érintett egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdések módosítása is szükséges.  
  
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A rendeletmódosítás a hiányzó közterület, illetve a lajosmizsei körzetszámra történı 
hivatkozás korrigálása az ellátottak érdekében szükséges. 

 
 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A jelenleg egyik házi gyermekorvosi körzethez sem tartozó betegek ellátása érdekében 
szükséges a rendelet módosítása, az ellátást kötelezıen biztosító körzet pontos területi 
leírása. 

 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
A szerzıdések módosításának elıkészítése jelent adminisztratív terhet.  
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 
meghatározza az önkormányzat kötelezıen ellátandó alapellátási feladatait, a 6. § (1) 
bekezdése teszi lehetıvé a rendeletalkotási kötelezettséget.  

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

feltételek:  
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
az egészségügyi szolgáltatóknál adottak.  

 
Fentiek alapján az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-módosítást és az elıterjesztés 2. 
mellékletét képezı határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé.  
 
 
Lajosmizse, 2015. november 17. 
 
 
          Juhász Gyula sk.  
             polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (….) önkormányzati 
rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 

15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelıs Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 

(1) Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: 

 
„(6) Amennyiben alátöréssel új házszám keletkezik, és egyik körzetben sem található, úgy azt, 
a fıszám szerinti körzethez tartozónak kell tekintetni.” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 

3. § 
 

(1) Ez a Rendelet 2015. december 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti. 

 
 
 

Juhász Gyula                                                            dr. Balogh László 
            polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: …….. 
 
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyzı  
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1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 
„2. melléklet a 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 
 

 I. számú 
házi gyermekorvosi körzet területi leírása 
Felsılajos Község közigazgatási területén 

 
1. Felsılajos Belterület:  

1.1. Fı utca 
1.2. Akácfa utca 
1.3. Településszintő lakosok. 

 
2. Felsılajos Külterület: 

2.1. Közös 99 - végig 
 
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse II. sz. házi 
gyermekorvosi körzetnek. 
 

II. számú 
házi gyermekorvosi körzet leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsılajos Belterület: 
1.1. Alkotás utca; 
1.2. Csatorna köz; 
1.3. Diófa utca; 
1.4. Hársfa utca; 
1.5. Iskola utca; 
1.6. Jonathán utca; 
1.7. Kertész utca; 
1.8. Körtefa utca; 
1.9. Liget utca; 
1.10. Málna utca; 
1.11. Nap utca; 
1.12. Nyírfa utca; 
1.13. Óvoda utca; 
1.14. Pesti utca; 
1.15. Ribizke utca; 
1.16. Vasút köz. 

 
2. Felsılajos Külterület: 

2.1. Mizse 8 – 40-ig 
 

 
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse I. sz. házi 
gyermekorvosi körzetnek.” 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 

Határozat-tervezet 
 

………./2015. (…..) ÖH. 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 
 

Határozat 
 

 
1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket 
módosítsa. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló önkormányzati 
rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi államigazgatási szervet 
értesítse.   
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2015. november 23. 

 


