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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdése 4. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat – többek között – az egészségügyi alapellátás. 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján: 
 

 „5.§ (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
 a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
 b) a fogorvosi alapellátásról, 
 c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 
 d) a védőnői ellátásról, és 
 e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 (2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve 
védőnő véleményét. 
 

 6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által kijelölt 
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és 

 

  



kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén 
a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 
határozzák meg. 

 (2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.” 
 
 
Az Alapszolgáltatási Központ vezetője javasolta, hogy a védőnői körzetek az alábbiak szerint 
módosuljanak:  

- Az 1. számú körzetben a Határ út 1-7. számozásra módosul. 
- A 2. számú körzetből a Diófa utca és Harangvirág utca kikerül. 
- A 3. számú körzetből az Aulich Lajos utca és Fasor utca kikerül, a Síp utcával egészül 

ki. 
- A 4. számú körzetből az Orgona sétány, Petőfi utca, Pozsonyi köz, Szabadság út és 

Vágóhíd kikerül, a Fasor utcával, Kossuth Lajos utcával, Magyar utcával és Malom 
utcával kiegészítésre kerül. 

- Az 5. számú körzetből a Kossuth Lajos utca, Magyar utca, Malom utca és Síp utca 
kikerül, az Aulich Lajos utcával, Bercsényi utcával, Diófa utcával, Harangvirág 
utcával, Határ úttal (8-tól), Orgona sétánnyal, Petőfi utcával, Pozsonyi közzel és 
Szabadság úttal kiegészül. 

 
 
Az Alapellátási Igazgatóság – Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet – ellátja az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény által az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézethez rendelt feladatokat, így az alapellátási körzetek kialakítása során 
véleményt ad a települési önkormányzatok számára. A véleményt 2017. február 2. napján a 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettől megkértük, az az előterjesztés készítése napjáig nem 
érkezett meg. 
 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 
 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Környezeti és egészségi következményei nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 



A rendeletmódosítás adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet 
aktualizálása vált szükségessé a védőnői terhek egyenletes elosztása érdekében. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A védőnői körzetek egyenetlen elosztása. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak a szükséges szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek.  
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az egészségügyi 
alapellátások körzeteiről szóló 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. március 7. 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

1.§ 
 
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet 4. 
számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 
 

2.§ 
 
 
E rendelet 2017. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1. számú melléklet  
 
 
 
A védőnői körzetekhez tartozó területek a következők: 
 
 
 
 
1. számú körzet: 
Rendelés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A. 
 
Állomás    teljes 
Arany János utca   teljes 
Baross Gábor utca   teljes 
Batthyány utca   teljes 
Bellus József utca   teljes 
Bem utca    teljes 
Brassói utca    teljes 
Határ út    1-7. 
Heltai Jenő utca   teljes 
Hunyadi utca    teljes 
Huszka Mihály utca   teljes 
Kassai utca     teljes 
Király Andor utca   teljes 
Kolozsvári utca   teljes 
Lőcsei utca    teljes 
Megyeri Margit utca   teljes 
Rákóczi krt.    teljes 
Simándi József utca   teljes 
Dr. Tibold József utca  teljes 
Tulipán utca    teljes 
 
 
2. számú körzet: 
Rendelés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A. 
 
Akácvirág utca   teljes 
Balczó István utca   teljes 
Burillák Mihály utca   teljes 
Fitos Sándor utca   teljes 
Homokdűlő utca   páros 
Móra Ferenc utca   teljes 
Sheda Ferenc utca   teljes 
Szent László utca   teljes 
Terézia utca    teljes 



Terézia major    teljes 
 
 
 
3. számú körzet: 
Rendelés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A. 
 
Alig utca    teljes 
Bagolyvár utca   teljes 
Berkenye utca    teljes 
Boróka utca    teljes 
Borostyán utca   teljes 
Eperjesi út    teljes 
Fenyves utca    teljes 
Galagonya utca   teljes 
Grassalkovich utca    teljes 
Holló utca    teljes 
Kamilla utca    teljes 
Kántor utca     teljes 
Komáromi utca   teljes 
Mirtusz utca    teljes 
Nyíltárok utca    teljes 
Raktár krt.    teljes 
Rét utca    teljes 
Rigómező utca   teljes 
Rozmaring utca   teljes 
Sárkány utca    teljes 
Semmelweis tér   teljes 
Síp utca    teljes 
Sólyom utca    teljes 
Szabadság út    teljes 
Új utca     teljes 
Váci Mihály utca   teljes 
Vadrózsa utca    teljes 
Zsálya utca    teljes 
 
 
4. számú körzet: 
Rendelés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A. 
 
Bartók Béla utca   teljes 
Deák Ferenc utca   teljes 
Dózsa György utca   teljes 
Fasor utca    teljes 
Fonó utca    teljes 
Hősök tere    teljes 
Ifjúság tér    teljes 
Kápolna utca    teljes 
Kossuth Lajos utca   teljes 
Kölcsey Ferenc utca   teljes 



Magyar utca    teljes 
Malom utca    teljes 
Mezsgye utca    teljes 
Munkácsy Mihály utca  teljes 
Nagytarcsai út    teljes 
Rózsa utca    teljes 
Széchenyi utca   teljes 
Telep utca    teljes 
Tó utca    teljes 
Tűzoltó utca    teljes 
Vereckei utca    teljes 
Völgy utca    teljes 
 
 
5. számú körzet: 
Rendelés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A. 
 
Andrássy utca    teljes 
Aradi utca    teljes 
Árpád utca    teljes 
Árpád vezér utca   teljes 
Attila utca    teljes 
Aulich Lajos utca   teljes 
Balassi utca    teljes 
Báthory utca    teljes 
Béla utca    teljes 
Bercsényi utca   teljes 
Berényi utca    teljes 
Bethlen Gábor utca   teljes 
Bocskai utca    teljes 
Csallóköz    teljes 
Csömöri utca    teljes 
Damjanich utca   teljes 
Déryné utca    teljes 
Diófa utca    teljes 
Dobó Katica köz   teljes 
Füleki utca    teljes 
Gárdonyi utca    teljes 
Harangvirág utca   teljes 
Határ út    8-tól 
Honvéd utca    teljes 
Ibolya utca    teljes 
Iglói utca    teljes 
Illés B. tér    teljes 
Iskola utca    teljes 
Jókai utca    teljes 
Késmárki utca    teljes 
Kinizsi utca    teljes 
Kőrösi Csoma Sándor utca  teljes 
Liget utca    teljes 



Liliom utca    teljes 
Mária utca    teljes 
Mikes Kelemen utca   teljes 
Mikszáth utca    teljes 
Móricz Zsigmond utca  teljes 
Nyírfa utca     teljes 
Orgona sétány    teljes 
Óvoda utca    teljes 
Ősz utca    teljes 
Petőfi utca     teljes 
Pozsonyi köz    teljes 
Pozsonyi utca    teljes 
Rozsnyói utca    teljes 
Sport utca    teljes 
Szabadság út     teljes 
Szigetvári utca   teljes 
Táncsics utca    teljes 
Temesvári utca   teljes 
Thököly utca    teljes 
Toldi utca    teljes 
Tulipán köz    teljes 
Ungvári utca    teljes 
Uzsoki utca    teljes 
Vasút utca    teljes 
Veres Péter utca   teljes 
Zrínyi utca    teljes 
 



 
 
 
 
 

I N D O K O L Á S 
 
 
 

Általános indokolás 
 
 
Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 42/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására került sor. A védőnői körzetek módosítása vált szükségessé az egyenlő 
munkamegosztás érdekében. 
 
 
 
 

Részletes indokolás 
 
 
Az 1.§-hoz: 
A védőnői körzetek módosítására került sor. 
 
 
A 2.§-hoz: 
A rendelet hatályba lépése került meghatározásra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


