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Az előterjesztés elfogadásához egy szavazás szükséges:
1. A határozathoz egyszerű szótöbbség
szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tápiógyörgye Község Képviselő-testülete 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított
jogkörében eljárva, figyelembe véve az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet, továbbá az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 152. § (2) bekezdésében előírt
kötelezettségének eleget téve valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet felhatalmazása alapján, 5/2002. ( VII.
15.) számú rendeletében meghatározta a község egészségügyi alapellátási (háziorvosi)
körzeteit. E szerint 2 felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra.
Tápiógyörgye Község Képviselő-testülete a 5/2002. (VII. 15.) számú rendeletét 20/2012. (XI.
19.) számú rendeletével módosította úgy, hogy a két vegyes körzet mellé, kialakított egy
gyerek orvosi körzetet is. A kettő vegyes körzetekből 100 fő gyermek szülői hozzájárulással
átadásra került a gyermekorvosi körzetben.
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép- magyarországi Területi Hivatala Ártámogatási
és Finanszírozási Osztálya (OEP) felhívta a figyelmünket, hogy a gyermekorvos esetében
kötelező utca körzeteket is ki kell alakítani a gyermekorvos részére.
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet egyebek mellett a
finanszírozás fő szabályait is rögzítik. Így a területi ellátási kötelezettséggel működő új
háziorvosi szolgálatra akkor köthető finanszírozási szerződés, ha a szolgáltató
a) 14 év feletti 1200-1500 fő lakos (a továbbiakban: felnőtt körzet), vagy
b) életkori korlátozás nélkül 1200-1500 fő lakos (a továbbiakban: vegyes körzet), vagy
c) 0-14 év közötti 600-800 fő lakos (a továbbiakban: gyermekkörzet) ellátását biztosítja.
Tápiógyörgye Község Önkormányzat Jegyzője a jogszabályokban előírtak szerint minden
évben nyilatkozik az OEP felé Tápiógyörgye Község Önkormányzat területén területi ellátási
kötelezettséggel érintett körzeteinek aktuális lakosságszámáról.
Az elmúlt évek adataiból megállapítható, hogy mind a felnőtt háziorvosi körzetek
lakosságszáma meghaladja a jogszabályban meghatározott maximális létszámhatárt.

Tápiógyörgye önkormányzat képviselő 20/2012. (XI. 19.) 1. § (4) bekezdése alapján 2004.
január 01-től megszűnteti teljes egészében a vegyes háziorvosi rendszert és megossza felnőt
és gyermek körzetekre.
Az idei évben a képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében döntött arról is, hogy a
gyermek orvosi rendelőt az ÁNTSZ előírásainak megfelelően felújítja. Mindaddig míg a
felújítás nem történik meg, hozzájárulását adta, hogy a gyermekorvosi rendelés Újszilváson
történjen.
A fent leírtak alapján és több közterületi név megváltozása miatt szükséges a háziorvosi
körzetekről szóló rendelet új rendelet elkészítése. A 6. számú melléklet tartalmazza a
tájékoztatót az előzetes hatásvizsgálat eredményéről.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és az alábbi rendelet
tervezett elfogadására.
Tápiógyörgye, 2013. április 18.

Varró István
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Papp Antal
jegyző

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
____/2013. ( ___ ) SZÁMÚ
ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

a háziorvosi körzetekről
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4) pontjában
meghatározottak alapján, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletet, továbbá az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, 152. § (2) bekezdésében előírt
kötelezettségének eleget téve valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet felhatalmazása alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendelet
alkotja:
1. §.

A rendelet hatálya Tápiógyörgye közigazgatási területén nyújtott egészségügyi alapellátásban
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi szolgálatra és szolgáltatásokat igénybe vevőkre
terjed ki.
2. §.
(1) Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település területén kettő felnőtt
háziorvosi egy gyermekorvosi és egy fogorvosi körzetet hoz létre.
(2) A vegyes körzet átalakítása felnőtt háziorvosi körzetté és gyermekorvosi körzet kialakítása
kettő lépésben történik.
(3) 2013. január 01.-től a jelenlegi kettő vegyes körzetekből 100 fő gyermek szülői
hozzájárulással átadásra kerül a gyermekorvosi körzetben.
(4) 2014. január 01.-től a gyermekek 0-14 éves korig illetve a szülök választása alapján 14-18
éves korig teljes egészében át kerülnek a gyermekorvosi körzetben és megszűnnek a
vegyes körzetek.
3. §.
(1) A háziorvosi körzetek területi megosztása 2013. január 01-től az 1. számú melléklet
szerinti.
(2) A gyermekorvosi körzetek területi megosztása 2013. január 01-től a 2. számú melléklet
szerinti.
(3) A fogorvosi körzetek területi megosztása 2013. január 01-től a 3. számú melléklet szerinti.
(4) A felnőtt háziorvosi körzetek területi megosztása 2014. január 01-től a 4. számú melléklet
szerinti.
(5) A gyermekorvosi körzetek területi megosztása 2013. január 01-től a 5. számú melléklet
szerinti.
(6) A gyermek háziorvosi körzet területe 2014. január 01-től egész Tápiógyörgye területére
vonatkozik.
Hatályba léptető és záró rendelkezések
4. §.
(1) Ez a rendelet 2013. április 29. napján lép hatályba, de 2013. január 01-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló
5/2002. (VII. 15.) számú önkormányzati rendelet és 20/2012. (XI. 19.) számú
önkormányzati rendelet.
Tápiógyörgye, 2013. április 29.
Varró István
polgármester

Dr. Papp Antal
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2013. április 29.
Dr. Papp Antal
jegyző

1. számú körzet:
Sallai I.u.
Damjanich u.
Árpád u.
Béke u.22-től
Béke u.27-től
Temető u.
Dózsa Gy. út 12-ig
Dózsa Gy. út 19-ig
Wesselényi u.
Batthyány u.
Szövetség u.
Kisfaludy u.
Szilvási út
Tó u.
Jókai u.
Lehel u.
Eötvös u.
Vasút u.
Zrínyi M. u.
Toldi F. u.
Kovács J. u.
Koltói A. u.
József A. u.
Blaha L. u.
Tövis u.
Kölcsey F. u.
Mikszáth K. u.
Rudas L. u.
Móricz Zs. u.
Csárda u.
Mónus I. u.
Sport u.
Vásár u.
Ady E. út

1. számú melléklet
2. számú körzet
Arany J. u.
Attila u.
Bartók B. u.
Bem J. u.
Bercsényi u.
Béla u.
Béke u. 22-ig
Béke u. 27-ig
Budai Nagy A. u.
Csokonai u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u. páros oldal 12-től, páratlan
oldal 19-től.
Gagarin u.
Hajnal u.
Holdu.
Kandel H. u.
Katona J. u.
Kodály Z. u.
Kossuth L. u.
Kürt u.
Szentháromság tér
Mária u.
Mező I. u.
Nap u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Ságvári u.
Somogyi B. u.
Síp u.
Szív u.
Szőlő u.
Táncsics M. u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.

2. számú melléklet
1. számú körzetből:
Sallai Imre utca
Damjanich utca
Árpád utca
Béke utca 22-től
Béke utca 27-től
Dózsa György út 12-ig és 19-ig
Wesselényi út:
Batthyány út:

2. számú körzetből:
Arany J. utca
Attila utca
Bartók B. út
Bem J. út
Bercsényi út
Budai Nagy Antal út
Csokonai út

3. számú melléklet
Sallai I.u.
Damjanich u.
Árpád u.
Béke u.22-től
Béke u.27-től
Temető u.
Dózsa Gy. út 12-ig
Dózsa Gy. út 19-ig
Wesselényi u.
Batthyány u.
Szövetség u.
Kisfaludy u.
Szilvási út
Tó u.
Jókai u.
Lehel u.
Eötvös u.
Vasút u.
Zrínyi M. u.
Toldi F. u.
Kovács J. u.
Koltói A. u.
József A. u.
Blaha L. u.
Tövis u.
Kölcsey F. u.
Mikszáth K. u.
Rudas L. u.
Móricz Zs. u.
Csárda u.
Mónus I. u.
Sport u.
Vásár u.
Ady E. út

Arany J. u.
Attila u.
Bartók B. u.
Bem J. u.
Bercsényi u.
Béla u.
Béke u. 22-ig
Béke u. 27-ig
Budai Nagy A. u.
Csokonai u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u. páros oldal 12-től, páratlan
oldal 19-től.
Gagarin u.
Hajnal u.
Holdu.
Kandel H. u.
Katona J. u.
Kodály Z. u.
Kossuth L. u.
Kürt u.
Szentháromság tér
Mária u.
Mező I. u.
Nap u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Ságvári u.
Somogyi B. u.
Síp u.
Szív u.
Szőlő u.
Táncsics M. u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.

1.
számú körzet:
Sallai I.u.
Damjanich u.
Árpád u.
Béke u.22-től
Béke u.27-től
Temető u.
Dózsa Gy. út 12-ig
Dózsa Gy. út 19-ig
Wesselényi u.
Batthyány u.
Szövetség u.
Kisfaludy u.
Szilvási út
Tó u.
Jókai u.
Lehel u.
Eötvös u.
Vasút u.
Zrínyi M. u.
Toldi F. u.
Kovács J. u.
Koltói A. u.
József A. u.
Blaha L. u.
Tövis u.
Kölcsey F. u.
Mikszáth K. u.
Rudas L. u.
Móricz Zs. u.
Csárda u.
Mónus I. u.
Sport u.
Vásár u.
Ady E. út

4.
számú melléklet
2.
számú körzet
Arany J. u.
Attila u.
Bartók B. u.
Bem J. u.
Bercsényi u.
Béla u.
Béke u. 22-ig
Béke u. 27-ig
Budai Nagy A. u.
Csokonai u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u. páros oldal 12-től, páratlan
oldal 19-től.
Gagarin u.
Hajnal u.
Holdu.
Kandel H. u.
Katona J. u.
Kodály Z. u.
Kossuth L. u.
Kürt u.
Szentháromság tér
Mária u.
Mező I. u.
Nap u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Ságvári u.
Somogyi B. u.
Síp u.
Szív u.
Szőlő u.
Táncsics M. u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.

Sallai I.u.
Damjanich u.
Árpád u.
Béke u.22-től
Béke u.27-től
Temető u.
Dózsa Gy. út 12-ig
Dózsa Gy. út 19-ig
Wesselényi u.
Batthyány u.
Szövetség u.
Kisfaludy u.
Szilvási út
Tó u.
Jókai u.
Lehel u.
Eötvös u.
Vasút u.
Zrínyi M. u.
Toldi F. u.
Kovács J. u.
Koltói A. u.
József A. u.
Blaha L. u.
Tövis u.
Kölcsey F. u.
Mikszáth K. u.
Rudas L. u.
Móricz Zs. u.
Csárda u.
Mónus I. u.
Sport u.
Vásár u.
Ady E. út

5.

számú melléklet

Arany J. u.
Attila u.
Bartók B. u.
Bem J. u.
Bercsényi u.
Béla u.
Béke u. 22-ig
Béke u. 27-ig
Budai Nagy A. u.
Csokonai u.
Deák F. u.
Dózsa Gy. u. páros oldal 12-től, páratlan
oldal 19-től.
Gagarin u.
Hajnal u.
Holdu.
Kandel H. u.
Katona J. u.
Kodály Z. u.
Kossuth L. u.
Kürt u.
Szentháromság tér
Mária u.
Mező I. u.
Nap u.
Petőfi u.
Rákóczi u.
Ságvári u.
Somogyi B. u.
Síp u.
Szív u.
Szőlő u.
Táncsics M. u.
Vasvári P. u.
Vörösmarty u.

6. számú melléklet a háziorvosi körzetekről szóló rendelet tervezethez
Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
1. Jogszabály megalkotásának szükségessége

Az önkormányzat 5/2002. (VII. 15.) rendeletében meghatározta a háziorvosok, házi
gyermekorvosok és fogorvosok körzeteit, időközben azonban a településen
körzetváltozás és közterület változás is történt.
Az egyszerűbb kezelhetőség, és áttekinthetőség érdekében indokolt a korábbi rendelet
hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása.
A tervezetben a korábbi rendelet szerinti háziorvosi körzetek annyiban változnának, hogy
a korábbi körzetekhez besorolásra kerülnek az időközben átnevezett utcák, benépesült
településrészek utcái, és település szintű lakosok illetve a vegyes körzetek átalakulnak
felnőtt és gyerekkörzetekké.
2. A szabályozás várható következményei:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Pontosításra kerülhet a körzetekhez

tartozó népességszám
b) környezeti és egészségi következményei: nincs
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi feltételek:
Szervezeti feltételek:
Tárgyi feltételek:
Pénzügyi feltételek:

többletet nem igényel
változtatás nem igényel
változtatást nem igényel
többletet nem igényel

