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Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata 

  Képviselő-testületének 2015. október 22-i ülésére 
 

 
Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) 
önkormányzati rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről  
 
Iktatószám: LMKOH/6194/5/2015. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. 
 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 2015. augusztus 1-jén 
lépett hatályba. A törvény 5-6. §-a az alábbi kötelező feladatokat írja elő az önkormányzatok 
részére: 

„5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, és 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 
meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve 
védőnő véleményét.  

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt  
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és 
kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás 
esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 
megállapodásban határozzák meg. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.”  

 
Lajosmizse Város és Felsőlajos Község a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által 

fenntartott Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye útján látja el a fenti jogszabályban meghatározott feladatokat.  Ennek értelmében 
„újabb” megállapodás nem szükséges, azonban a rendelet megalkotására a korábbi 
tájékoztatással ellentétben Lajosmizse Város és Felsőlajos Község külön-külön jogosult, 
tekintettel arra, hogy a végrehajtási rendelet – egy rendelet alkotására vonatkozó - 
módosítása az előterjesztés készítéséig nem jelent meg.   

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2002. (VII.4.) rendeletében 

(továbbiakban: Rendelet) határozta meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzeteket. A 
védőnői körzeteket a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 31/2013. (XII.19.) Társulási 
Határozattal állapította meg.  A Rendelet nem tartalmazta tehát a védőnői körzeteket, 
amelynek kiegészítése fenti jogszabály alapján szükséges.  

Tekintettel arra, hogy az egy szakaszból álló jelenleg hatályos önkormányzati rendeletet 3 
szakasszal lehetne csak módosítani, így az új rendelet megalkotása a jogszerű.  
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I. A védőnői körzetek kialakítása kapcsán egyeztetést folytattunk Lajosmizse Város 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Vezetőjével.   

 
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 6. számú 
melléklete rögzíti a területi védőnő által ellátható gondozottak számának 
meghatározását, amely az alábbiak szerint alakul: 
 
II.1. Védőnői körzetben ellátott feladatok pontértéke: 

1.1. várandós anya gondozása 3 pont/fő 
1.2. gyermek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig 3 pont/fő 
1.3. oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek 
gondozása 3 pont/fő 
1.4. oktatási intézményben a tanuló ellátása 1 pont/fő 
1.5. gyógypedagógiai oktatási intézményben a tanuló ellátása 2 pont/fő 
1.6. védőnői körzetenként az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatok 
végzése 250 pont/körzet. 

2. Egy védőnői körzetben maximálisan 1000 pontnak megfelelő feladat látható el. Ennek 
összetétele az 5. § (1) bekezdését figyelembe véve képletben kifejezve a következő: 

250 gondozott x 3 pont + 250 pont = 1000 pont. 
Ebből az 1000 pontból az 1.6. alpont alatti - valamennyi védőnői körzetben azonos értékű - 
feladatért a 250 pont levonandó. 

A megmaradt 750 pontból az 5. § (3) bekezdése szerinti esetben az oktatási intézményben 
ellátható gyermekek maximális száma a következő matematikai összefüggés alapján számítható 

ki:Y = 750 - 3X 
ahol 

Y = az oktatási intézményben - a gyógypedagógiai oktatási intézmény kivételével - ellátható 
gyermekek maximális száma, 
X = az 1.1., 1.2. és 1.3. alpontok szerint a körzetben gondozottak száma összesen. 

 
A területi védőnői körzet Felsőlajoson a rendelet-tervezet 4. melléklet szerint kerül 
kialakításra, de ez a körzet a lajosmizsei 3. számú védőnői körzet részét képezi. Az 
iskolavédőnői feladatok tekintettel arra, hogy a felsőlajosi tagintézmény a Lajosmizsei Fekete 
István Sportiskolai Általános Iskola tagintézménye Lajosmizsén kerül meghatározásra.  

 
II. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek felülvizsgálata is megtörtént.  

 
Felsőlajos közigazgatási területe részét képezi a Lajosmizsén kialakított háziorvosi és házi 
gyermekorvosi körzeteknek. A körzetek módosítására nem került sor, azonban a Rendelet 
még nem tartalmazta az Alkotás utcát, és a Vasút közt, így ezen utcák is besorolásra kerültek 
az egyes körzetekbe. A gyermekorvosi körzetek vonatkozásában egyértelműsítésre kerültek a 
körzetek utcanevei, a besorolhatatlan körzet meghatározások megszüntetésre kerültek.  
A fogorvosi körzet a rendelet-tervezet 3. mellékletében található. A háziorvosi körzetek a 
rendelet-tervezet 1. melléklete, a házi gyermekorvosi körzetek a rendelet-tervezet 2. 
melléklete szerint kerültek kialakításra.  
 
Megküldésre került a jelen rendelet-tervezet a Felsőlajoson orvosi tevékenységet ellátó 
orvosoknak, továbbá egy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a rendelet tartalmát 
megismerték, a benne foglaltakat elfogadják és tudomásul veszik, valamint a rendelet 
módosítása kapcsán semmiféle kártérítési igénnyel nem élnek. 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény 7. § (2) bekezdése tartalmazza a nyilvántartás 

kötelező elemeit, amelyet a rendelet felülvizsgálatánál szükséges figyelembe venni, ez 
Felsőlajos rendeletében annyit jelent, hogy a körzeteket kiegészíteni szükséges a körzet 
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jellegével (felnőtt, gyermek, vegyes), valamint meghatározni a fogorvosi és védőnői 
körzeteket.   

 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján, önálló orvosi 

tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az Eütv. szerint a háziorvos, a házi 
gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi 
ellátás. A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban 
meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben. 
 
Valamennyi körzetnél vastagon szedett betűkkel jeleztük a változásokat. 
 
A rendelet módosítását követően a változással érintett egészségügyi szolgáltatókkal kötött 
egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosítása is szükséges.  
  
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
A rendeletmódosítás a pontatlanul megjelölt településrészek egyértelművé tétele a lakosság 
zavartalan, folyamatos ellátása érdekében elengedhetetlen. 
2. Környezeti és egészségi következményei: 

A jelenleg egyik körzethez sem, vagy pontatlanul meghatározott körzetekhez tartozó betegek 
ellátása érdekében a rendelet megalkotása, a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás 
igénybevételénél az ellátást kötelezően biztosító körzetek pontos területi leírása. 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A szerződések módosításának előkészítése jelent jelentős adminisztratív terhet.  
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése 
meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó alapellátási feladatait, 6. § (1) bekezdése 
teszi kötelezővé a rendeletalkotási kötelezettséget. Tekintettel arra, hogy a törvény hatályba 
lépését követően a védőnői körzetek meghatározása is rendelettel történik, szükségessé vált az 
önkormányzati rendeletalkotás. Ennek elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez. 
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. 
A jogszabály megalkotásának előkészítése, a végrehajtással összefüggő feladatok ellátása a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál biztosított. 
 

Fentiek alapján az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezetet és az 
előterjesztés 2. mellékletét képező határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé.  
 
Lajosmizse, 2015. október 1.       
       Juhász Gyula sk. 
          polgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) önkormányzati 
rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről  

 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-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 felelős Országos Módszertani 
Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

 
(1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható. 
 

(2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete négy háziorvosi körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 

(3) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete két házi gyermekorvosi körzetet 
hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

(4) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy fogorvosi körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.  
 

(5) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testület egy védőnői körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.  

 
(2) Hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetekről kialakításáról szóló 6/2002. (VII.4.) önkormányzati rendelete.  
 

 
  Juhász Gyula                                                            dr. Balogh László 
            polgármester                                                                              jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: …….. 
 
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyző  
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1. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú 
felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsőlajos Község közigazgatási területén  
 
 

1. Felsőlajos Belterület: 
1.1.Akácfa utca; 
1.2. Alkotás utca; 
1.3. Csatorna köz; 
1.4. Diófa utca; 
1.5. Fő utca; 
1.6. Hársfa utca; 
1.7. Iskola utca; 
1.8. Jonatán utca; 
1.9. Körtefa utca; 
1.10. Kertész utca (kivéve: Kertész u. 35.) 
1.11. Liget utca; (kivéve: Liget u. 1-7-ig és Liget u. 15.) 
1.12. Málna utca; 
1.13.Nyírfa utca; 
1.14.Óvoda utca; 
1.15. Ribizke utca; 
1.16. Vasút köz; 

 
2. Felsőlajos Külterület: 

2.1. Közös (kivéve: 110, 111, 111/B, 112, 114, 115, 117, 117/A, 119, 121, 123, 127, 
140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 188, 189, 191, 192, 194-197-ig, 199)  

 
3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse III. sz. 
felnőtt háziorvosi körzetnek.  
 
 

II. számú 
felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsőlajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsőlajos Belterület: 
1.1. Kertész utca 35.; 
1.2. Liget utca 1-7-ig és 15.; 
1.3. Nap utca 
1.4. Település szintű lakosok. 

 
2. Felsőlajos Külterület: 

2.1. Közös : 110, 111, 111/B, 112, 114, 115, 117, 117/A, 119, 121, 123, 127, 140-143-ig, 
145, 148, 149, 188, 189, 191,192,194-197-ig, 199.; 

 
 
 
3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse VI. sz. 
felnőtt háziorvosi körzetnek.  
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III. számú 

felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 
Felsőlajos Község közigazgatási területén  

 
 

1. Felsőlajos Külterület:  
1.1. Mizse 8-40-ig 

 
2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse I. sz. 
felnőtt háziorvosi körzetnek.  
 
 
 
 
 
 
 

IV. számú 
felnőtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsőlajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsőlajos Belterület: 
1.1. Pesti utca; 

 
2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse V. sz. 
felnőtt háziorvosi körzetnek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

2. melléklet a …/2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 

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

 
1. Felsőlajos Belterület: 

1.1. Fő utca 
1.2. Akácfa utca 
1.3. Település szintű lakosok. 

 
2. Felsőlajos Külterület: 

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

II. számú 
házi gyermekorvosi körzet leírása 

Felsőlajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsőlajos 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. Ribizke utca; 
1.15. Vasút köz. 

 
2. Felsőlajos Külterület: 

2.1. Mizse 8 – 40-ig 
 

 
3. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse II. sz. 
házi gyermekorvosi körzetnek.  
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3. melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez 

 
I. számú 

fogorvosi vegyes körzet területi leírása 
Felsőlajos Község közigazgatási területén 

 
1. Felsőlajos Község teljes közigazgatási területe. 
 

 
 
 

4. melléklet a …./2015. (…) önkormányzati rendelethez 
 

 
I. számú védőnői körzet 

területi leírása Felsőlajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsőlajos Község teljes közigazgatási területe. 
 

2. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse III. sz. 
védőnői körzetének.  
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Előterjesztés 2. melléklete 
 

Határozat-tervezet 
 

………./2015. (…..) ÖH. 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 
 

Határozat 
 

 
1) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket 
módosítsa. 

2) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi 
államigazgatási szervet értesítse.   

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő:2015. október 22. 
 

 
        
 
 


