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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása.  

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eüatv.) 5. § 

(1) bekezdése értelmében: 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. 

 

Az Eüatv. 6. § (1) bekezdése kimondja: A települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - 

rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 27/2010. (IX. 14.) rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) határozza meg a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi 

körzetek területi leírását. Az alábbiakban leírt okokból szükségessé vált a Rendelet 

módosítása. 

 

A Rendelet módosításának indoka: 

 

Dr. Nagy Eszter, háziorvos, a várpalotai 8. sz. felnőtt háziorvosi körzetet ellátó (8100 

Várpalota, Szent Imre u. 6.) egészségügyi szolgáltató 2017. november 22-én kelt levelében 

bejelentette, hogy 2018. február 01. napjától praxisengedélyt szerzett 1067 Budapest, Szondi 

u. 11. szám alatti telephelyen az 5. számú, területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt 

háziorvosi praxis működtetésére. 

 

Dr. Nagy Eszter az Önkormányzat felé megtett bejelentése óta a praxisát nem tudta 

értékesíteni, valamint hat hónapig a körzet ellátásának helyettesítését sem tudta megoldani. 

Tekintettel arra, hogy két praxissal nem rendelkezhet, így kérte a Várpalota Város 

Önkormányzata és közte 2016. december 14-én kötött feladat-ellátási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetését. Ebben az esetben az Önkormányzatnak lehetősége 

van a körzet tartós helyettesítéssel történő ellátására, vagy két körzet összevonására, valamint 

a körzet felosztására a háziorvosok között.  A folyamatos és zavartalan betegellátás érdekében 

Dr. Nagy Eszter kérelmének benyújtását követően, javaslatára több egyeztetésre is sor került 

Dr. Komáromi Erzsébet Anna háziorvossal, aki kinyilvánította szándékát arra vonatkozóan, 

hogy körzetegyesítéssel vállalná a két körzet ellátását. 

 

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő biztosítottnak látja a megfelelő finanszírozást a 

körzetegyesítés után is. 
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A városban praktizáló felnőtt háziorvosok a két körzet egyesítésével egyetértenek, és azt 

elfogadják. 

 

Tekintettel arra, hogy Dr. Komáromi Erzsébet Anna háziorvos vállalja a két körzet betegeinek 

ellátását oly módon, hogy a két körzet egyesítésre kerül, ezért szükséges a rendelet 

módosítása. Mindezek figyelembe vételével javasolom a rendelet-tervezet elfogadását. A 

rendelet-tervezetben az 1. sz. körzet esetén a vastaggal szedett utcák kerülnek át a körzet 

egyesítés következtében. 

 

A rendelet-módosítás várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § 

(1)-(2) bekezdéseiben foglalt szempontok szerint: 

 

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-módosítás a lakosság zavartalan, 

folyamatos egészségügyi ellátása érdekében szükséges. 

b) környezeti és egészségügyi következményei: Nincs 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem mérhető hatás. 

d) 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 előkészítése, 

a végrehajtással összefüggő feladatok ellátása a Várpalotai Polgármesteri Hivatalnál 

biztosított. 

e) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak való megfelelés. 

 

 

Fent leírtak alapján az előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt 

Képviselő-testület elé. Kérem annak szíves elfogadását! 

 

 

Várpalota,  2018. január 18. 

 

Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő –testületének  

 

…/2018 .  (I .   .) önkormányzati  

r e n d e l e t e  

a háziorvosi és fogorvosi ellátásról  szóló  

27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet módosításár ól  

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő -testülete az egészségügyi alapellátásról  

szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény  6 .  §  (1) bekezdésében kapott  felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi  

önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4.  

pontjában  meghatározott  feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról  

szóló 2015. évi.  CXXIII.  törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított  véleményezési  

jogkörében eljáró alapellátásért  fele lős országos módszertani intézet  véleményének 

kikérésével a  következőket rendeli  el :  

 

 

1. § Várpalota Város Önkormányzati  Képvi selő -testületének  a háziorvosi és 

fogorvosi ellátásról  szóló  27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet  1.  

melléklete helyébe jelen rendelet  1. melléklete lép.  

 

2 .  §  Ez a rendelet  2018. február  1. napján lép hatályba,  és 2018. február 2. napján 

hatályát  veszti .  

 

Várpalota ,  2018. január 23 .  

 

 

  

 

 

 Campanari-Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva  

 polgármester  jegyző  
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1. melléklet a …./2018. (I.    ..) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 27/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez 

Felnőtt háziorvosi körzetek 

 

1. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Szent Imre u. 6.  

A körzethez tartozó utcák:  

Alkotmány u. - Balassi B. u. - Bányabekötő u. - Beszálló akna ltp. - Bezerédi u. - Bimbó u. 

- Dobó K. u. - Faller J. u. - Fehérvári út - Fekete Gyémánt u. - Forrás u. - Gagarin u. - 

Gárdonyi G. u. - Grábler tó (külterület) - Hársfa u. - Hétvezér u. - Hóvirág u.- Hunor u. - 

Inotai u. -Készenléti ltp. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 21. 22. 25. 26. 27. 28. 29. 30 épület - Kis köz u. - 

Korompay L. u. - Kossuth u. - Mandulás ltp. - Május 1. u. - Március 15. u. - Mártírok útja. - 

Mészáros L. u. - Muskátli u. - Pipacs u. - Posta u. - Semmelweis u. - Szabadság tér - Szent 

Borbála u. - Szent Imre u. - Szent István út - Szélhelyi u. - Tó u. - Toldi M. u. - Veres P. u. - 

Zrínyi u. - Csákányhíd Kertszövetkezet (külterület) 

 

2. sz. körzet - Rendelés helye: Szent Imre u. 6. 

A körzethez tartozó utcák: 

Bajcsy-Zs. u. - Bartók B. u. - Béke u. - Berzsenyi D. u. - Csokonai u. - Dankó u. - Epres-hegyi 

u. - Gyöngyvirág u. – Készenléti ltp. 1. 2. 11. 12. 13. 14. 15. 39. 40. 42. 43. épület - Magyari 

u. - Marx u. - Péti út - Régibánya u. - Vasút u. - Veszprémi út - Winkler M. u. - Zichy I. u.  

3. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Bakony u. 14. 

A körzethez tartozó utcák:  

Bátorkő u. - Felsőmajor u. - Kastélydomb u. - Rutsek P. u. - Újlaky út - Waldstein J. út - 

Rákóczi F. u. páros oldal 

4. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Szent Imre u. 6. 

A körzethez tartozó utcák:  

Árpád u. - Batsányi J. u. - Budai N. A. u. - Erkel F. u. - Fáy A. u. - Hermann O. u. - Józan 

szőlő (külterület) - Keszy B. u. - Kismező u. - Kodály Z. u. - Liliom u. - Ney D. u. - Resán M. 

u.- Régimalom u. - Rózsakút u. - Viola u. - Rákóczi F. u. páratlan  
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5. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Bakony u. 12. 

A körzethez tartozó utcák:  

Baglyas szőlőhegy (külterület) - Bakony u.- Kismező u. - Mátyás király u. - Pacsirta u. páros 

oldal  

6. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Polyán u. 2. 

A körzethez tartozó utcák:  

48-as u. - Aradi Vértanúk útja - Arany J. u. - Baglyasi u. - Báthory u. - Bercsényi u. - 

Damjanich u. - Deák F. u. - Dózsa Gy. u. - Erőmű u.-  Fagyöngy u. - József A. u. - Károlyi M. 

u. - Kisfaludy u. - Mátrai Gy. u. - Pálinkaház u. - Pápay Z. u. - Petőfi S. u. - Polyán u. - 

Radnóti M. u. - Széchenyi u. - Thököly u. - Timföld u. - Tomori köz - Tompa M. u. - Vajda J. 

u. - Vásárhelyi A. u. - Zöldfa u. - Badacsony szőlő (külterület) 

7. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Bakony u. 12. 

A körzethez tartozó utcák:  

Hegyhát u. – Honvéd u. - Körmöcbánya u. - Loncsosi u. - Muskotály u. - Tábormező u. – 

Bántai utca – Bánta. (külterület) 

8. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Táncsics u. 15. 

A körzethez tartozó utcák:  

Kálvária u. - Puskin u. - Szabolcska M. u. - Széphegyi u. - Tési út – Széphegy dűlő 

(külterület) 

9. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Loncsosi u. 15. 

A körzethez tartozó utcák:  

Erdődy P. T. u. - Hordó köz – Jókai u. - Pacsirta u. páratlan oldal - Táncsics M. u. - Thuri 

György tér  

10. sz. körzet - Rendelés helye: Várpalota, Mártírok u. 10. 

A körzethez tartozó utcák:  

Bán A. u. - Czóbel B. u. - Csernyei u. - Felsőinkám u. - Hegyalja u. - Krúdy Gy. u. - 

Munkácsy M. u. - Nagy Gy. u. - Nagy L. u. - Orgona u. - Róbert K. u. - Sörház u. - Sörház 

köz - Szegfű u. - Vasvári P. u. - Vörösmarty M. u. 

 

 


