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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2011. (….) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 

fogorvosi és a területi védőnői körzetekről 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV.  törvény  152.  §  (2)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  8.  §  (4)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

       1. § Ózd Város Önkormányzata az általa megszervezett egészségügyi alapellátás 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és a területi védőnői szolgáltatás ellátási 
körzeteit Ózd város közigazgatási területén az alábbiakban foglaltak szerint állapítja 
meg:
       a)  a háziorvosi körzeteket az 1. melléklet tartalmazza,
       b)  a házi gyermekorvosi körzeteket a 2. melléklet tartalmazza,
       c)  a fogorvosi körzeteket a 3. melléklet tartalmazza,
       d)  a területi védőnői körzeteket a 4. melléklet tartalmazza.

                                                    Záró rendelkezések

        2. §  Ez a rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba. 
        3. §  Hatályát veszti 
        1.  Ózd  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  háziorvosi,  házi 
gyermekorvosi  és  fogorvosi  körzetekről  szóló  21/2002.  (VI.  26.)  önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet), 
        2. a Rendelet módosításáról szóló 20/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelet,
        3. a Rendelet módosításáról szóló 13/2007. (V. 30.) önkormányzati rendelet és
        4. a Rendelet módosításáról szóló 2/2011. (I. 21.) önkormányzati rendelet. 
        4. § Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a területi 
védőnői körzetekről szóló 18/2005. (IV. 26.) önkormányzati rendelete.

    dr. Almási Csaba                                                                  Fürjes Pál 
   jegyző                                                                polgármester 



Általános indokolás

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint  a  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  megállapítja  és  kialakítja  az 
egészségügyi alapellátások körzeteit. A Címnyilvántartással történt egyeztetés során 
megállapítást  nyert,  hogy  néhány  ellátási  körzet  esetében  kétszeresen,  vagy  nem 
szerepelnek  bizonyos  utcarészek,  továbbá  a  közterületek  és  közintézmények 
elnevezése esetében – az azóta bekövetkezett változások miatt  – helyesbítésre van 
szükség.

Annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzati  rendelet  a  háziorvosi,  házi 
gyermekorvosi, fogorvosi és területi védőnői körzetek vonatkozásában tényszerű és 
pontos adatokat tartalmazzon, szükséges a tárgyban hatályban lévő rendeletek által 
szabályozott körzetek módosítása. 

Az  egészségügyi  alapellátást  nyújtó  szolgáltatások  ellátási  körzeteit  jelenleg  két 
rendelet  határozza  meg.  A jogalkalmazás  egyszerűsítése  érdekében  indokolt két 
rendelet helyett egy rendeletben szabályozni valamennyi egészségügyi alapellátást 
nyújtó szolgáltatás ellátási körzeteit.

Részletes indokolás

Bevezető részhez

A rendelet-tervezet bevezető része azon jogszabályi hely megjelölését tartalmazza, 
amely  az  önkormányzatnak  tárgyi  körben  felhatalmazást  ad  a  rendeletalkotásra, 
továbbá  meghatározza  az  önkormányzat  feladatkörét  meghatározó  jogszabályi 
helyet.

1.  §-hoz

Ez  a  szakasz  ellátási  formánként  megjelöli  a  mellékletek  számát.  A mellékletek 
táblázatokba  rendszerezve  tartalmazzák  a  körzet  jelölését  szolgáló  számot  és  a 
székhelyet, az adott körzethez tartozó utcákat és házszámokat, valamint a körzethez 
tartozó közoktatási intézmények nevét, székhelyét. 

A körzetek  az  adott  ellátási-szolgáltatási  forma  vonatkozásában  kötelező  ellátási 
területet  jelentenek  a  háziorvosok  és  fogorvosok,  illetve  a  védőnők  számára.  Az 
Önkormányzat által mállapított és kialakított körzeteket – a vállalkozó háziorvossal a 
területi ellátási kötelezettség átvállalására kötött szerződés alapján – tartalmazza az 
ellátást nyújtó orvos működési engedélye. Ezzel azonosan az Önkormányzat, mint 
egészségügyi szolgáltató számára háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzet
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 működtetésére  kiadott  működési  engedély  is  az  önkormányzati  rendeletben 
kialakított körzetre vonatkozó adatokat tartalmazza. 

Az  ellátási  körzetekhez  tartozó  utcák,  azok  pontos  megnevezése  és  a  közterület 
jelölése teljes körűen és átfogóan egyeztetésre került a Címnyilvántartással. 

A rendelet hatályba lépését követően az ellátási körzetekben bekövetkezett változás 
átvezetésre kerül a változással érintett működési engedélyekben. 

2. §-hoz

Záró rendelkezések körében ez a szakasz a rendelet hatályba lépését szabályozza. A 
rendelet-tervezet  a  hatályba  lépés  időpontjaként  2011.  május  1.  napját  javasolja 
meghatározni.  A rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  -  a  lakosság  megfelelő 
tájékoztatása  érdekében  -  a  módosított  ellátási  körzetekről  szóló  tájékoztatás  a 
háziorvosi  rendelőkben,  közoktatási  intézményekben  és  védőnői  tanácsadó 
helyiségekben kifüggesztésre, valamint Ózd város honlapján módosításra kerül.

3-4. §-hoz

Ezek a szakaszok hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaznak, valamennyi 
tárgyi  körben  hatályban  lévő  önkormányzati  rendelet  megjelölésével.  Tekintettel 
arra,  hogy  a  rendelet-tervezet  javaslatot  tartalmaz az  Ózd Város  Önkormányzata 
által  biztosított  valamennyi  egészségügyi  alapellátást  nyújtó  egészségügyi 
szolgáltatás ellátási körzetének szabályozására, ezért elfogadása esetén szükséges a 
tárgyi körben hatályban lévő önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Az indokolásban leírtakra figyelemmel kérem a rendelet-tervezet elfogadását.


