
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XII.16.) 
önkormányzati rendelete a  háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői 

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

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 Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő (7) (-8) bekezdésekkel egészül ki: 
 

„(7) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzetet hoz létre, melynek területi leírását a 
rendelet 5. melléklete tartalmazza. 
(8) Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy iskola-egészségügyi ellátási 
körzetet hoz létre, melynek területi leírását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.” 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2017. február 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti.   
 

 
 

Juhász Gyula                                                              dr. Balogh László 
            polgármester                                                                              jegyző  
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. december 16. 
 
                                                                                                dr. Balogh László  
                                                                                                               jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. melléklet a 18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 
 

„5. melléklet a 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 
 
 

1. számú háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátási körzet területi leírása  
 

1. A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján Felsőlajos Község közigazgatási területe, 
amelynek részét képezi Lajosmizse Város közigazgatási területe.”  

 
2. melléklet a 18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 

 
„6. melléklet a 15/2015. (X.26.) önkormányzati rendelethez 
Iskola egészségügyi ellátási körzet leírása 

 
1. Iskola-egészségügyi ellátás (orvosi): 
 

a) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajosi 
Tagintézményének beíratott tanulói. 

 
2.Iskola-egészségügyi ellátás (védőnői): 
 

a) Az önálló Iskola-védőnői körzetet képező Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai 
Általános Iskola beíratott tanulói körzet részét képezi Felsőlajos Tagintézmény 
beíratott tanulói  

 
3.Iskola-egészségügyi ellátás (fogorvosi): 

a)1.sz. körzet:  
aa) Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola Felsőlajos 

Tagintézményének osztályai:  
    1.; 2.;  3.; 4.  
ab) Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde következő óvodai 

csoportjai: Napocska; Tulipán” 
 


