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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1)-(2) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik többek 
között a védőnői ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. A települési önkormányzat képviselő-
testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás 
esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. 

 
 Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 

Társulási megállapodásának (továbbiakban: Társulási megállapodás) III. fejezete tartalmazza a 
Lajosmizse Város Önkormányzata által alapított és a társulás által fenntartott Intézmények 
megnevezését és feladatuk ellátásának módját. Ezen Intézmények egyike Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye (továbbiakban: Intézmény), 
melynek feladatait a társulási megállapodás 3. melléklete tartalmazza. Az Intézmény az egészségügyi 
alapellátás körében gondoskodik többek között a védőnői ellátásról. A Társulási megállapodás IV. 
fejezetének 8. pontja határozza meg a Társulási Tanács feladatkörének gyakorlásához szükséges 
hatásköröket. A Társulási megállapodás IV. fejezetének 8/i) pontja alapján a Társulási Tanács 
gyakorolja többek között azon hatásköröket, melyeket az Eütv. a fenntartó, vagy irányító szerv 
hatáskörébe utal.  

 
A kialakított védőnői körzetek módosítását, felülvizsgálatát az alábbiak indokolják: 

- az elmúlt időszakban Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete számos 
közterület elnevezését megváltoztatta (új elnevezés: Kökény utca, Borostyán utca, Csalogány 
utca, Gábor Áron utca; Bánk bán utca stb.), 

- az egyes körzetek külterületi részének leírása pontatlan, meghatározott területek által 
körbezárt részek leírásával történt, amely nehezítette az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
felé történő adatszolgáltatást. 
 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V. 21.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: ESzCsM 
rendelet) 2. § (3) bekezdése értelmében a védőnő ellátási területe az Eütv. 152. §-ának (2) 
bekezdésében foglaltak szerint megállapított védőnői körzetre terjed ki. Az ESzCsM rendelet a 
védőnői körzetek kialakításával összefüggésben az alábbi szabályokat állapítja meg: 

- Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas anyák), 
gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe 
nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 250 fő lehet. 

- A területi védőnő által a körzetében ellátható gondozottak száma nem haladhatja meg a 
750 pontértéket. A pontérték számításánál a nők (várandós, gyermekágyas anyák), valamint a 
gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási intézménybe 
nem járó otthon gondozott tanköteles korúak számának háromszorosát. 

- A védőnői körzet kialakításánál figyelembe kell venni a település szerkezetét, a lakosság 
összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát.  

 



Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 
szerint az iskola-egészségügyi ellátás a 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú 
nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás 
keretében szervezett ellátás. Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes 
szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el. Az NM 
rendelet 2. § (2) bekezdése alapján: „Az oktatási intézményben amennyiben a tanulók létszáma a 800 
főt eléri, akkor teljes munkaidőben iskola-védőnői feladatot végző iskolavédőnőt kell biztosítani. Az 
iskolavédőnő az oktatási intézményben összesen 1000 főt láthat el, ha a 800 főt meghaladó tanulói 
létszám iskola-védőnői ellátása más módon nem biztosítható. A Fekete István Sportiskolai Általános 
Iskolába beíratott tanulók létszáma 896 fő (Lajosmizse: 819 fő, Felsőlajos 77 fő) 

Megkerestem Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének intézményvezetőjét, hogy a védőnői körzethatárok kialakítására tegyen javaslatot oly 
módon, hogy azok viszonylag jól körülhatárolható területet öleljenek fel, arányos leterheltség 
valósuljon meg a védőnők között, és a finanszírozás is az optimális mértékhez közeledjen. Az 
intézményvezető javaslatát ezen szempontok figyelembevételével tette meg. 
 

Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselő-testület elé: 
 

 

Határozat-tervezet 
 
…/2013. (…) ÖH 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának döntése 
a védőnői körzetek kialakításáról 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa jelen határozatával 2013. december 31. napjával négy területi 
védőnői körzetet hoz létre. A területi védőnői körzetek leírását az előterjesztés melléklete 
tartalmazza. 

 
2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa az iskola-védőnői feladatok ellátását 2013. december 31. 
napjával Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményénél 1 fő védőnő teljes munkaidőben történő foglalkoztatásával biztosítja. 

    
 
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2013. december 19. 
 
Lajosmizse, 2013. december 9. 
 
        

                                                         Basky András sk. 
                                                                  Társulási Tanács elnöke 
 
 



Előterjesztés melléklete 
 

1. számú védőnői körzet 
területi leírása 

 
Belterület: 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 42-től 88-ig, páratlan oldala 7/B-től 47-ig; 
- Bartók Béla út; 
- Bodza köz; 
- Bodza utca; 
- Borostyán utca; 
- Buckói út; 
- Dankó Pista utca páros oldala 2-től 30-ig és páratlan oldala 1-től 19/A-ig; 
- Deák Ferenc utca; 
- Dózsa György út páratlan oldala 93-tól 127-ig; 
- Galagonya utca; 
- Gesztenye utca; 
- Kálmán Imre köz; 
- Kálmán Imre utca; 
- Kodály Zoltán utca; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 56- tól 110-ig, és páratlan oldala 83-tól 141-ig; 
- Kökény utca; 
- Liszt Ferenc utca; 
- Pacsirta utca; 
- Petrás köz; 
- Prímás utca; 
- Szabadság tér 3-tól 12-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Szent Imre tér; 
- Szent Lajos utca; 
- Széchenyi utca; 
- Temető köz; 
- Vasút utca; 
- Vörösmarty utca; 
- Településszintű lakosok. 
 

Külterület: 
- Bene tanya és Berénybene tanya 1-től 443-ig folyamatos (páros és páratlan); 
- Klábertelep; 
- Méntelek tanya. 

 
 



2. számú védőnői körzet 

területi leírása 

 

Belterület: 

 
- Alkotmány utca; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 79/A-tól végig, páros oldala 116-tól végig; 
- Barackvirág utca; 
- Béke utca; 
- Bajza utca; 
- Damjanich utca páros oldala 2-től 26-ig, páratlan oldala 1-től 27/B-ig; 
- Dózsa György út páros oldala 106-tól végig, páratlan oldala 129-től végig; 
- Dózsa telep utca; 
- Gárdonyi utca; 
- Görgey Artúr utca; 
- Illyés Gyula utca;  
- Jókai utca páros oldala 2-tól 8-ig és páratlan oldala 1-től 9-ig; 
- József Attila utca; 
- Juhász Gyula utca; 
- Kazinczy utca; 
- Kossuth Lajos utca páros oldala 112-től végig, páratlan oldala 141/A-tól végig; 
- Madách utca; 
- Mikszáth Kálmán utca; 
- Mizsei utca páros oldala 2-től 6-ig, páratlan oldala 1-től 5-ig; 
- Németh László utca; 
- Nyíri út; 
- Orgona utca páros oldala 2-től 8-ig, páratlan oldala 1-től 9-ig; 
- Petőfi utca; 
- Rózsa utca; 
- Rozmaring utca; 
- Szív utca páros oldala 18-tól végig, páratlan oldala 33-tól végig; 
- Telepi út; 
- Vásártér utca; 
- Viola utca. 

 
Külterület: 

- Alsóbene tanya; 
- Alsólajos tanya. 
 
 
 

 
 



 
3. számú védőnői körzet 

területi leírása 
 
I. Lajosmizse 
Belterület: 
 
- Bajcsy-Zsilinszky utca páros oldala 2-től 40-ig és 88/A-tól 114/A-ig, páratlan oldala 1-től 7/A-ig és 

49-től 79-ig; 
- Barakk telep (megszüntetés alatt lévő); 
- Baross tér; 
- Batthyány utca; 
- Bethlen Gábor utca; 
- Csalogány utca; 
- Damjanich utca páros oldala 28-tól végig és páratlan oldala 29-től végig; 
- Dankó Pista utca páros oldala 50-től végig és páratlan oldala 29-től végig; 
- Diófa utca; 
- Dózsa György út páros oldala 2-től 34-ig; és páratlan oldala 1-től 91-ig; 
- Fülemüle utca; 
- Hársfa utca; 
- Gyártelep; 
- Hunyadi utca; 
- Irinyi utca; 
- Kálvin utca; 
- Kossuth Lajos utca páros 2-től 54-ig és páratlan oldala 1-81-ig; 
- Könyves Kálmán utca; 
- Malom köz; 
- Orgona utca páros oldala 10-től 14-ig és páratlan oldala 13-tól 21-ig; 
- Pázmány Péter utca; 
- Rákóczi utca; 
- Szent Vendel utca; 
- Szív utca páros oldala 2-től 18-ig és páratlan oldala 1-től 31-ig; 
- Tarnai utca; 
- Újváros telep (megszüntetés alatt lévő); 
- Zrínyi utca. 

 
Külterület: 
- Közös tanya teljes, folyamatos (páros és páratlan); 
- Bene és Berénybene 445-től folyamatos (páros és páratlan). 

 
II. Felsőlajos 
- A település teljes közigazgatási területe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



4. számú védőnői körzet 

területi leírása 

Belterület:  
- Ady Endre utca 
- Attila utca; 
- Arany János utca; 
- Árpád utca; 
- Bánk bán utca; 
- Bem utca 
- Beneszél utca; 
- Bercsényi utca; 
- Bibó István utca; 
- Ceglédi út; 
- Dankó Pista utca páros oldala 32-től 48/A-ig, és páratlan oldala 21-től 27-ig; 
- Dózsa György út páros oldala 36-tól 104-ig; 
- Eötvös Lóránd utca; 
- Erkel Ferenc utca; 
- Felszabadulás utca; (megszüntetés alatt lévő – Gábor Áron utca); 
- Gábor Áron utca; 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Jász utca; 
- Jókai utca páros oldala 32-től végig, páratlan oldala 31-től végig; 
- Katona József utca; 
- Kisfaludy utca; 
- Kölcsey Ferenc utca; 
- Lehel utca; 
- Mathiász utca; 
- Május 1. út; 
- Mátyás király utca; 
- Mizsei utca páros oldala 8-tól végig és páratlan oldala 5-től végig; 
- Móra Ferenc utca; 
- Orgona utca páros oldala 16-tól végig és páratlan oldala 23-tól végig; 
- Radnóti Miklós utca; 
- Radnóti Miklós tér; 
- Rudas László utca (megszüntetés alatt lévő - Bánk bán utca); 
- Ságvári utca; 
- Szabadság tér 13-tól folyamatos (páros és páratlan) és 1-től 2-ig; 
- Szentgyörgyi Albert utca; 
- Szent István utca; 
- Tavasz utca; 
- Táncsics Mihály utca; 
- Városház tér; 
- Wesselényi utca; 
- Ybl Miklós utca. 
 
Külterület:  
 
- Mizse tanya 


