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Elıterjesztés
Lajosmizse Város Önkormányzata

Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek …/2013.(……) önkormányzati
rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Iktatószám: I/8594/1/2013.
Tisztelt Képviselı-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése
alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása.
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (1)-(2) bekezdése
értelmében:
- a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik többek között a
fogorvosi alapellátásról, és
- a települési önkormányzat képviselı-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelı által
megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások
körzeteit.
Az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 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 (továbbiakban:
rendelet) határozza meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek területi leírását.
A kialakított körzetek módosítását, felülvizsgálatát az alábbiak indokolják:
- az elmúlt idıszakban számos új közterület került kialakításra (Kökény utca, Borostyán utca,
Csalogány utca stb.),
- adott körzetbe beékelıdtek más körzethez tartozó utcák.
A módosításra tett javaslat elıkészítése során
- figyelembe vettük az Országos Alapellátási Intézet (továbbiakban: OALI) által a fogorvosi
körzetek kialakítására, módosítására vonatkozó szempontrendszerét,
- törekedtünk az egyes körzetek közötti anomáliák megszüntetésére, arra, hogy a körzetek
területileg jól körülhatárolhatóak legyenek,
- pontosítottuk a közterületek elnevezését,
- szem elıtt tartottuk, hogy a tevékenységet ellátó orvosok érdekei ne sérüljenek, azaz közel
azonos számú lakos tartozzon egy-egy körzethez, és az alapdíjas finanszírozás közel azonos
mértékő legyen,
- tekintettel voltunk az orvos-beteg személyes kapcsolatra, a betegek érdekeire (a jelentısebb
változtatás a II. számú körzetet érinti, ahol várhatóan 2014. március 1. napjától másik orvos
látja el a feladatot).
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Az OALI a fogászati alapellátási körzet kialakítására, módosítására vonatkozóan az alábbi fıbb
szempontok együttes figyelembevételét javasolja annak érdekében, hogy a kialakított körzetek, vagy
körzetmódosítások ne veszélyeztessék a kötelezıen ellátandó fogorvosi alapfeladatokat, ugyanakkor a
finanszírozás is biztosított legyen:
-

az adott körzethez tartozó lakosság korcsoportonkénti megoszlását,
a személyi és tárgyi feltételeket, az. iskolafogászatot,
a rendelési idıt és
a finanszírozási minimumot.

Lajosmizse város vegyes fogászati alapellátási körzetekben látja el a feladatot, ezért a
fogorvosi körzetek módosításának elıkészítésekor figyelembe vettük a lakosság korösszetételét (0-18,
19-61, 62-évtıl), mely alapvetıen befolyásolja az ún. fixfinanszírozás mértékét. A módosításra tett
javaslat alapján az egyes körzetek közel azonos mértékő alapdíjas finanszírozásban részesülhetnek. A
finanszírozási különbség a legmagasabb alapdíjazásban részesülı körzethez képest -4791 Ft/hó,
illetve -5030 Ft/hó.
A lakosságszám a személyi adat és lakcím-nyilvántartás adataiból listázó helyi vizuál regiszter alapján
az alábbiak szerint alakul:
- az I. számú fogorvosi körzetben 3867 fı,
- a II. számú fogorvosi körzetben 3951 fı,
- a III. számú fogorvosi körzetben 3872 fı.
A rendelet módosítása esetén az érintett egészségügyi szolgáltatókkal kötött egészségügyi feladatellátási szerzıdések módosítása is szükséges.
A tervezett jogszabály jelentısnek ítélt hatásai:
1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletalkotás elengedhetetlen a jelenleg egyik körzethez sem tartozó közterületeken élı lakosság
zavartalan, folyamatos ellátása érdekében.
Környezeti és egészségi következményei:
A jelenleg egyik körzethez sem tartozó betegeknek alapvetı érdeke főzıdik a rendeletmódosításához,
a fogászati ellátás igénybevételénél az ellátást kötelezıen biztosító körzetek pontos területi leírásához.
2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Nem mérhetı hatás
3. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) - (2) bekezdése meghatározza az
önkormányzat kötelezıen ellátandó feladatait. 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 adottak.
A jogszabály megalkotásának elıkészítése, a végrehajtással összefüggı feladatok ellátása a
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalnál biztosított.
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Fentiek alapján az elıterjesztés 1. mellékletét képezı rendelet-tervezetet, és az elıterjesztés 2.
mellékletét képezı határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé. A rendelet-tervezet
esetében a hatálybalépés idıpontjának meghatározásánál figyelembe vettük, hogy az alapdíjas
finanszírozás megállapítása a tárgyévet megelızı év december 31-i állapotnak megfelelı
lakosságszám alapján történik. A változtatásokat a rendelet-tervezetben vastagon szedett betővel
jeleztük.

Lajosmizse, 2013. október 22.

Basky András sk.
polgármester
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Elıterjesztés 1. melléklete

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2013. (...)
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl
szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról
.
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény 152. § (2) bekezdés (4) pontjában és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II.
törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva,
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról
szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 3.1. 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 2013. december 31. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon hatályát
veszti.
Basky András
polgármester

dr. Balogh László
jegyzı

A rendelet kihirdetésének napja: ……..

dr. Balogh László
jegyzı
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1. melléklet a …../2013. (…...) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

I. számú
fogorvosi körzet leírása

Belterület:
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 23-tól végig, és páros oldal 68-tól végig;
- Bajza utca;
- Barakk telep (megszüntetés alatt lévı);
- Damjanich utca;
- Dankó Pista utca;
- Dózsa György út páratlan oldal 79-tıl végig;
- Dózsa telep utca;
- Galagonya utca;
- Gárdonyi Géza út;
- Gyártelep;
- Juhász Gyula út;
- Kossuth Lajos utca páratlan oldal 113-tól végig, és páros oldal 84-tıl végig;
- Mikszáth Kálmán utca;
- Nyíri út;
- Orgona utca;
- Prímás utca;
- Rózsa utca;
- Szent Imre tér;
- Széchenyi utca;
- Szív utca;
- Telepi út páratlan oldal 41-ig, páros oldal 48-ig;
- Újváros telep;
- Vásártér utca;
- Viola utca;
- Vörösmarty utca.

Külterület:
- Bene tanya (kivéve: 100-114/C-ig)
- Közös tanya 1- 35/B-ig (páros és páratlan)
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II. számú
fogorvosi körzet leírása
Belterület:
- Ady Endre utca;
- Bajcsy-Zsilinszky utca páratlan oldal 21-ig, és páros oldal 66-ig;
- Baross tér;
- Bartók Béla út;
- Batthyány utca;
- Bem utca páratlan oldal 29-tıl végig, és páros oldal 24-tıl végig;
- Beneszél utca;
- Bercsényi Miklós utca;
- Bethlen Gábor utca;
- Borostyán utca;
- Csalogány utca;
- Deák Ferenc utca;
- Diófa utca;
- Dózsa György út páros oldal 66-tól végig;
- Erkel Ferenc utca 13-tól 27-ig és 18-tól 40-ig;
- Felszabadulás utca;
- Fülemüle utca;
- Hársfa utca.
- Hunyadi utca;
- Irinyi utca;
- Kálmán Imre utca;
- Kálvin utca;
- Kodály Zoltán utca;
- Kossuth Lajos utca páratlan oldal 111-ig, és páros oldal 82-ig;
- Kökény utca;
- Könyves Kálmán utca;
- Lehel utca;
- Liszt Ferenc utca;
- Malom köz;
- Mátyás király utca;
- Móra Ferenc utca páratlan oldal 9-tıl végig, és páros oldal 12-tıl végig;
- Pacsirta utca;
- Pázmány Péter utca;
- Rákóczi utca;
- Szent Lajos utca;
- Tarnai utca;
- Tavasz utca;
- Telepi út páratlan oldal 43-tól végig, páros oldal 50-tıl végig;
- Temetı köz;
- Szent Vendel utca;
- Zrínyi utca;
- Vasút utca
Külterület:
- Bene tanya 100-114/C-ig (páros és páratlan)
- Méntelek tanya,
- Mizse tanya
- Közös tanya 36-59-ig (páros és páratlan)

7

III. számú
fogorvosi körzet leírása
Belterület:
- Arany János utca;
- Alkotmány utca;
- Árpád utca;
- Attila utca;
- Barackvirág utca;
- Béke utca;
- Bem utca páratlan oldal 27-ig, és páros oldal 22-ig;
- Bibó István utca;
- Ceglédi út;
- Dózsa György út páratlan oldal 77-ig, és páros oldal 64-ig;
- Elkerülı út;
- Eötvös Lóránd utca;
- Erkel Ferenc utca páratlan oldal 11-ig és páros oldal 16-ig;
- Görgey Artúr utca;
- Gróf Teleki Pál utca;
- Illyés Gyula utca;
- Jász utca,
- Jókai utca;
- József Attila utca;
- Katona József utca;
- Kazinczy utca;
- Kálmán Imre köz;
- Kisfaludy utca;
- Kölcsey utca;
- Madách utca;
- Május 1. út;
- Mathiász utca;
- Mizsei utca;
- Móra Ferenc utca páratlan oldal 7-ig, és páros oldal 10-ig;
- Németh László utca;
- Petıfi utca;
- Radnóti Miklós utca;
- Radnóti Miklós tér,
- Rozmaring utca;
- Rudas László utca;
- Ságvári utca;
- Sipos Mihály utca;
- Szabadság tér;
- Szent István utca;
- Szentgyörgyi Albert utca;
- Táncsics Mihály utca;
- Városház tér;
- Wesselényi utca;
- Ybl Miklós utca
Külterület
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- Alsóbene tanya;
- Alsólajos tanya;
- Berénybene tanya;
- Klábertelep,
- Közös tanya 60- tól végig (páros és páratlan)”
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Elıterjesztés 2. melléklete
Határozat-tervezet
………./2013. (…..) ÖH.
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl szóló
2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításából
adódó feladatok végrehajtása

Határozat

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert Lajosmizse
Város Önkormányzata Képviselı-testületnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
körzetekrıl szóló 2/2005. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításában foglaltak
figyelembevételével az érintett egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási
szerzıdések módosítására, a szerzıdések aláírására.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı:2013. október 31.
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