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Előterjesztés   
Lajosmizse Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 2011. január 19-i ülésére 
 

 
Tárgy: Védőnői körzetek területi beosztásának módosítása 
Iktatószám: I/1053/1/2011. 
 
 
 
 

Az egészségügyről szóló, 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi és a 
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról valamint az iskola-egészségügyi ellátásról. A 
települési önkormányzat képviselő-testülete megállapítja és kialakítja az egészségügyi 
alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.  
 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) EszCSM rendelet (továbbiakban: 
rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján 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 rendelet 5. § (2)-(3) bekezdése az iskolai védőnői feladatok ellátásáról rendelkezik. A 
rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a védőnői körzet kialakításánál figyelembe kell venni a 
település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az 
ellátandó gondozottak számát, továbbá az ellátandó oktatási intézmények számát és típusát is, 
valamint mindezekre vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét. 

 
Fentiek figyelembevételével Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

9/2005 (II. 15.) határozatával döntött a védőnői körzetek kialakításáról. Az intézményvezető 
az előterjesztés 1. mellékletét képező levelében meghatározott indokok alapján a védőnői 
körzetek módosítását kezdeményezi, mely a 4. számú iskolavédőnői körzetet nem érinti. A II. 
számú védőnői körzetből kérik a Beneszél utca folytatása (Bene 108. sz. és 112. sz. közötti 
rész átsorolását a IV. számú védőnői körzethez). Ez a terület a jelenleg hatályos határozat 
alapján az V. számú védőnői körzethez tartozik, így ennek módosítása nem indokolt. A 
módosítás a házi gyermekorvosokkal kötött feladatellátási szerződéseket nem érinti.  

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

Határozat-tervezet 
 
…/2011. (…) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének a védőnői körzetek  
kialakításáról szóló 9/2005. (II. 15.) 
határozatának módosítása 
 
  
 



Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 9/2005. (II. 15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A határozat mellékletét képező II. számú védőnői körzetből a Bene (Telepi út, a Vasút 
és a Pacsirta út által körbezárt terület) törlésre kerül. 

 
2.) A határozat mellékletét képező I. számú védőnői körzet külterület része az alábbiakkal 

egészül ki: Bene (Telepi út, a Vasút és a Pacsirta út által körbezárt terület). 
 

3.) Jelen határozat 2011. január 20. napjával lép hatályba. 
 

4.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2005. (II. 15.) határozat 
rendelkezéseit a védőnői körzetek meghatározása tekintetében egyebekben fenntartja. 

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 

védőnői körzetek területi leírásait vizsgálja felül az elmúlt időszakban bekövetkezett 
változásokra tekintettel (új közterület létrehozása, megszüntetése stb.). 

 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. január 19. 
 
 
Lajosmizse, 2011. január 14. 
 
 
 
        Basky András sk. 

polgármester



Előterjesztés melléklete 

 
 
 
 


