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Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek …/2012.(……) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 
2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Iktatószám: I/4463/1/2012. 
  
 

Tisztelt Képviselı-testület! 
 

Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény továbbiakban: Eütv.) 152. § (2) 
bekezdése alapján „A települési önkormányzat képviselı-testülete - a kormányrendelet szerinti 
praxiskezelı által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedı ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett 
települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg.” 
 

Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. tv. 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. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2005. (II. 18.) rendelete határozza meg a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek területi leírását. 
 

Az elmúlt idıszakban számos új közterület került kialakításra (Barackvirág utca, Galagonya utca 
stb.) ennek következtében jelenleg 231 fı egyik körzethez sem tartozik, ez a kialakított körzetek 
felülvizsgálatát indokolja. Az elıterjesztésben csak a fogorvosi körzetek területi leírásának 
módosítására teszek javaslatot, a háziorvosi, házi gyermekorvosi körzetek felülvizsgálatára, és a teljes 
rendelet jogszabály szerkesztési szempontból történı kontrolljára (61/2009. (XII. 14.) IRM rendelettel 
és a 2011. évi CLXXXVI. törvénnyel történı összhang megteremtésére vonatkozóan) 2012. év 
második félévében kerül sor. Ennek oka, hogy az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CLXXVI. törvénnyel megállapított 2/B. §-ban foglalt követelményeknek (mely a 
praxisjoggal rendelkezı háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti 
feladat-ellátási szerzıdés kötelezı tartalmi elemeit tartalmazza) 2013. január 1-jétıl kell megfelelni. 
Természetesen a jogszabály hatálybalépése óta módosított feladat-ellátási szerzıdések már ennek a 
rendelkezésnek megfelelnek. 
 

A személyi adat és lakcím-nyilvántartás adataiból listázó helyi vizuál regiszter alapján az I. számú 
fogorvosi körzet lakosságszáma 3812 fı, a II. számú fogorvosi körzet lakosságszáma 3754 fı, a III. 
számú fogorvosi körzet lakosságszáma 3840 fı. 
 

Tájékoztatom T. Képviselı Társaimat, hogy az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése kimondja, hogy a 
körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat 
kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi 
szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. 
 



Fentiek figyelembevételével a felosztás során arra törekedtünk, hogy valamennyi fogorvosi 
körzethez hasonló lakosság szám kerüljön, mellyel az érintett fogorvosok egyetértettek. A 
változásokat a rendelet-tervezetben vastagon szedett dılt betővel jeleztük. 
 

Elızetes hatásvizsgálat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet módosításához: 
 
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai: 
 
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 
 
A rendeletalkotás elengedhetetlen a jelenleg egyik körzethez sem tartozó betegek zavartalan, 
folyamatos ellátása érdekében. 

 
Környezeti és egészségi következményei: 
A jelenleg egyik körzethez sem tartozó betegek pillanatnyilag csak sürgısségi ellátásban 
részesülhetnek. Ezen kívüli a fogászati alapellátás körébe tartozó ellátásokat jelenleg nem tudják 
igénybe venni, ami a fogmegtartás szempontjából negatív egészségügyi következményekkel járhat. 

 
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  
Nem mérhetı hatás 

 
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az egészségügyrıl 
szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése meghatározza az önkormányzat kötelezıen 
ellátandó feladatainak körét. Az elmúlt idıszakban számos új közterület került kialakításra ezért a 
rendelet alkotása a településen élık zavartalan fogászati ellátása érdekében szükséges. 

 
4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az 
egészségügyi szolgáltatóknál biztosítottak. 
A jogszabály megalkotásának elıkészítése a Polgármesteri Hivatalnál az Intézményirányító és 
Településfejlesztési Irodavezetı munkakörébe tartozik 
 
Fentiek alapján az elıterjesztés mellékletét képezı rendelet-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület 
elé: 

 
Lajosmizse, 2012. április 13. 
 
     
        
       Basky András sk. 
       polgármester 
 
 
 
 
 
 

 



Elıterjesztés melléklete 
 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (...)          
önkormányzati rendelete  a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl 

szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. 
évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 3.1.l. pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el. 
 
 

1. § 
 

(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. 
melléklet lép. 
. 

2. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. ………. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  

 
          Basky András                                                            Kutasiné Nagy Katalin  
          polgármester                                                                              jegyzı  
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: …….. 
 
 
 
 
                                                                                               Kutasiné Nagy Katalin  
                                                                                                               jegyzı  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a  …../2012. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

„3. melléklet a 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez  
 

I. számú 
fogorvosi körzet leírása 

 
 

Belterület: 
- Bajcsy-Zsilinszky utca 37-tıl végig, és 80-tól 150-ig; 
- Bajza utca. 
- Barakklakások; 
- Beneszél; 
- Damjanich utca; 
- Dankó Pista utca; 
- Dózsa telep; 
- Fülemüle utca; 
- Galagonya utca; 
- Gárdonyi Géza utca; 
- Gyártelep; 
- Jász utca; 
- Juhász Gyula utca; 
- Kossuth Lajos utca 98-tól 162-ig és 127-tıl 205-ig; 
- Mikszáth Kálmán utca; 
- Nyíri utca; 
- Orgona utca; 
- Pacsirta utca; 
- Prímás utca; 
- Rózsa utca; 
- Szent Imre tér; 
- Szív utca; 
- Telepi utca; 
- Újváros telep; 
- Vásártér utca; 
- Viola utca; 
 
 
Külterület: 
- Bene 
- Közös 1- 35-ig (páros és páratlan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. számú 
fogorvosi körzet leírása 

 
Belterület: 
- Ady Endre utca; 
- Bajcsy-Zsilinszky utca 1-tıl 35-ig és 2-tıl 80-ig; 
- Baross tér; 
- Bartók Béla utca; 
- Batthyány utca; 
- Bem József utca 24-tıl 56-ig és 29-tıl 79-ig; 
- Bercsényi utca; 
- Bethlen Gábor utca; 
- Deák Ferenc utca; 
- Diófa utca; 
- Dózsa György út 66-tól 188-ig és 79-tıl 215-ig 
- Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig; 
- Felszabadulás utca; 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Hársfa utca. 
- Hunyadi utca; 
- Irinyi utca; 
- Kálmán Imre utca; 
- Kálvin utca; 
- Kodály Zoltán utca; 
- Kossuth Lajos utca 1-tıl 125-ig és 2-tıl 96-ig; 
- Könyves Kálmán utca; 
- Lehel utca; 
- Liszt Ferenc utca; 
- Malom köz; 
- Mátyás király utca; 
- Móra Ferenc utca 9-tıl 13-ig és 12-tıl 24-ig; 
- Pázmány Péter utca; 
- Radnóti Miklós tér; 
- Rákóczi utca; 
- Széchenyi István utca; 
- Szent Lajos utca; 
- Tarnay utca; 
- Tavasz utca; 
- Temetı köz; 
- Szent Vendel utca; 
- Vörösmarty utca; 
- Ybl Miklós utca 14-28-ig; 
- Zrínyi utca; 
- Vasút utca 
 
Külterület: 
- Lajosmizse-Méntelek 
- Mizse 
- Közös 36-59-ig (páros és páratlan) 
 
 

 
 
 



 
III. számú 

fogorvosi körzet leírása 
Belterület: 
- Arany János utca; 
- Alkotmány utca; 
- Árpád utca; 
- Attila utca; 
- Barackvirág utca; 
- Béke utca; 
- Bem József utca 1-tıl 27-ig és 2-tıl 20-ig; 
- Bibó István utca; 
- Ceglédi út; 
- Dózsa György út 1-tól 77-ig és 2-tıl 64-ig; 
- Elkerülı út; 
- Eötvös Lóránd utca; 
- Erkel Ferenc utca 1-tıl 11-ig és 2-tıl 16-ig; 
- Görgey Artúr utca; 
- Gróf Teleki Pál utca; 
- Illyés Gyula utca; 
- Jókai Mór utca; 
- József Attila utca; 
- Katona József utca; 
- Kazinczy utca; 
- Kálmán Imre köz; 
- Kisfaludy utca; 
- Kölcsey Ferenc utca; 
- Madách Imre utca; 
- Május 1. utca; 
- Mathiász János utca; 
- Mizsei utca; 
- Móra Ferenc utca 1-tıl 7-ig és 2-tıl 10-ig; 
- Németh László utca; 
- Petıfi Sándor utca; 
- Radnóti Miklós utca; 
- Rozmaring utca; 
- Rudas László utca; 
- Ságvári Endre utca; 
- Sipos Mihály utca; 
- Szabadság tér; 
- Szent István utca; 
- Szentgyörgyi Albert utca; 
- Táncsics Mihály utca; 
- Városház tér; 
- Wesselényi utca; 
- Ybl Miklós utca 1-13-ig és 30-60-ig (páros és páratlan) 
 
Külterület 
- Alsóbene; 
- Alsólajos; 
- Berénybene; 
- Klábertelep 
- Közös 60- tól végig (páros és páratlan)” 


