
 
ELŐTERJESZTÉS 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet ismételt módosításának indoka, hogy a Tópark lakóparkban 
kialakított 350 db lakás eladása megkezdődött és az új tulajdonosok bejelentkezését 2019. 
május 27. napjától fogadja az Önkormányzat. A beruházó nyilatkozata szerint jelenleg 80 
család él a lakóparkban.  

Biatorbágy Város Önkormányzata a 214/2019.(IX.29.) számú határozatával döntött a Tópark 
területén lévő közforgalom céljára megnyitott magánutak elnevezéséről. A Tóparkba 
beköltözők kizárólag a Kőris utcába és a Sasbérc útra tudnak bejelentkezni. Összesen 223 
cím lett létrehozva, és eddig 20 fő jelentkezett be a Tóparkba.  

Jelenleg nincs sem korcsoportra, sem összlétszámra vonatkozóan statisztikája a Hivatalnak. 
Egyenlőre nem ismert, hogy a Tópark lakóparkba hányan kívánnak bejelentkezni. A 
bejelentkezések tükrében körvonalazódhat csak, hogy korcsoportos bontásban milyen 
megosztásról beszélhetünk.  
 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: törvény) 5. § 
(1) bekezdésében foglaltak szerint 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. 
 
A Tóparki lakosok egészségügyi alapellátása az önkormányzat kötelező feladata.  
 
A törvény 5.§. (2) bekezdése szerint az alapellátás nyújtását érintő jogviszony 
megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az 
alapellátást végző orvos, illetve védőnő véleményét. 

2019. április 8. napján felkértem Biatorbágy alapellátást végző orvosait, hogy nyilatkozzanak 
a tervezett Tóparki lakópark lakosainak befogadásáról. Az orvosok nyilatkozataikat 
megküldték, a kért egyeztetések megtörténtek.  
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Összefoglalva:  

A fogorvosok első körben jelezték, hogy szeretnék, ha mind a Tópark lakópark lakosainak 
ellátását közösen, harmadolva kívánják ellátni. Majd a tárgyalások eredményeként dr. 
Szentkereszti Leonóra és Dr. Baumann Nóra vállalta a feladatot.  

A gyermekorvosok közül ugyanezt az álláspontot képviseli Dr. Nemes - Nagy Györgyi, míg 
Dr. Száray Eszter a magas ellátotti létszámmal indokolva, nem kívánja ellátni a Tópark 
lakópark lakosait. Dr. Juhász Zsuzsanna véleményében leírta, hogy szívesen vállalja a 
Tóparkba bejelentkezett 0-14 éves korosztály ellátását. Az egyeztetések eredményeként, Dr. 
Nemes-Nagy Györgyi elfogadta, hogy a gyermekek ellátása az I. számú körzetben történjen.  

A felnőtt háziorvosok közül Dr. Koncz Erika küldte vissza nyilatkozatát, mely szerint a 
jogszabályban előírt betegeken felül nincs kapacitásuk több lakos ellátására.  Dr. Szeszler 
Györgyi nyilatkozata szerint, önként nem vállalják, de a szükség szerinti bővítést ellátják.  Dr. 
Stierbach Imre nyilatkozata szerint csatlakozik az ellátáshoz. Dr. Vajer Péter, Dr. Szélvári 
Ágnes nyilatkozatukban kérték további egyeztetések lefolytatását.   

Az egyeztetések megtörténtek és a Tópark lakópark betegeinek ellátását a ………….. 
vállalja a ……….számú körzetben.  

A védőnők a 3. számú körzeten belül kívánják ellátni a Tópark lakópark lakosait.  

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontja szerint a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi 
gyermekorvosi ellátásról. 

A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által 
megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit.  

Biatorbágy Város Önkormányzata az egészségügyi körzetek megállapításáról szóló 
23/2018.(XII.1.) számú rendeletében szabályozza az alapellátás körzeteit az alábbiak 
szerint:  

• 5 felnőtt háziorvosi körzet 
• 4 gyermek háziorvosi körzet 
• 3 vegyes fogászati körzet 
• 8 védőnői körzet  

 
A körzet lakosságszámát az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően a település 
jegyzője igazolja az egészségbiztosító számára évente március 31-éig, illetve a 
körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással egyidejűleg. 

Mivel a lakosságszám folymatos módosulása várható, ezért javaslom, hogy első körben 
2020. március hónapban kerüljön napirendre az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata.  

 



A Tópark lakóparkban lévő Kőris utca  és Sasbérc út lakóinak egészségügyi 
alapellátásának biztosítását alábbiak szerint javaslom elfogadni és a az egészségügyi 
alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) önkormányzati 
rendeletbe beépíteni:  

I. számú gyermekorvosi körzet 

…..számú felnőtt háziorvosi körzet 

I. és II. számú vegyes fogorvosi körzet (I. körzet: Kőris utca, II. körzet Sasbérc út)  
 
3. számú védőnői körzet   

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. 

Biatorbágy, 2019. június 14. 

                                                                                      Tarjáni István 
                                                                                       polgármester  
 
Összeállította: Lengyel Anita Szervezési Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (VI. 27.) határozata 

 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést  

úgy dönt, hogy: 

1) a Tópark lakóparkban lévő Kőris utca és Sasbérc út lakóinak egészségügyi 
alapellátását az alábbi körzetekben biztosítja:  
 
I. számú gyermekorvosi körzet 

 ….. számú felnőtt háziorvosi körzet 

I.  és II. számú vegyes fogorvosi körzet (I. körzet: Kőris utca, II. körzet Sasbérc 
út)  

 
3. számú védőnői körzet  
  

2) az 1) pontnak megfelelően módosítja az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 23/2017.(XII.1.) számú rendelet 1-4 számú mellékleteit. 
  

3) felkéri a polgármestert, hogy a módosításokat követően az érintett orvosokkal 
kötött,  jelenleg hatályban lévő feladat-ellátási szerződéseket a változásoknak 
megfelelően módosítsa. 
 
 

4) felkéri a polgármestert a módosított feladat-ellátási szerződések aláírására. 
  

Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 

 

 
 
 



Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2019. (V.30.) számú önkormányzati rendelete 

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. 
(XII.1.) Ör. számú rendelet módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. 
(XII.3.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe e 
rendelet 1. számú melléklete lép. 
2.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. 
(XII.3.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete helyébe e 
rendelet 2. számú melléklete lép. 
 
3.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. 
(XII.3.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 3. számú melléklete helyébe e 
rendelet 3. számú melléklete lép. 
 
4.§ Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. 
(XII.3.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 4. számú melléklete helyébe e 
rendelet 4. számú melléklete lép. 
 
5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
              polgármester                                                              jegyző 

 





Nyilatkozat	
	
	

A	Full-Dental	Kft.	Ügyvezetője	Dr.	Pelcz	Ádám	megbízásából,		Dr.	Szabó	Kriszta,	fogorvos,	Biatorbágy	3.	
számú	fogorvosi	körzet		(születési	hely:	Nagyvárad,	Románia,		születési	idő:	1989.05.27		anyja	neve:	
Bálint	Jutka)	elfogadom,	hogy		a	Tópark	lakóparkba	bejelentkezett	lakosok	fogorvosi	ellátása	az	1.	
számú	és		2.	számú	fogorvosi	körzetbe	történik.	
	
Biatorbágy,	2019.06.14	
Dr.	Szabó	Kriszta	

	









Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.
Tel.: 06-23-310-135
Tarjáni István polgármester
Egészségügyi és Szociális Bizottság
Képviselő Testület

Tárgy: Nyilatkozat  körzetmódosítással kapcsolatban 

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság!
Tisztelt képviselő Testület!

Szíves megkeresésükre a körzetmódosítással kapcsolatban a következőket nyilatkozom.

Az I.. sz. Házi  Gyermekorvosi Körzet Biatorbágy - Hétszínvirág Gyermekorvosi rendelő - 2051 
Biatorbágy Baross Gábor  utca 13. -  személyi,  tárgyi és technikai feltételeit illetően alkalmas a 
körzetbővításre,  és a bejelentkezett valamint a bejelentkezni kívánó betegek házi gyermekorvosi 
alapellátására. 

A Tópark lakóparkba bejelentkezett  lakók gyermekeinek házi gyermekorvosi alapellátását 
körzetemben biztosítottnak látom és megtisztelő felkérésükre szívesen elvállalom. 

Biatorbágy 2019. 05. 09

                       
Dr Juhász Zsuzsanna

Dr Juhász E.Ü. Szolg. Bt.
2051. Biatorbágy Baross Gábor  utca 13.

Tel: 06-20-9355-385
06-23-310-042

drjuhaszzs@freemail.h  u

Dr. Juhász EÜ Szolg. Bt. 
I. sz. Házi gyermekorvosi körzet Biatorbágy
Hétszínvirág Gyermekorvosi rendelő
2051 Biatorbágy Baross Gábor  utca 13.
Levelezési cím: Biatorbágy Meggyfa utca 6.
06-20-9355-385 drjuhaszzs@freemail.hu  
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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tópart lakóparttal kapcsolatos kérdését nagyon szépen köszönöm! 

 

A három Biatorbágyon dolgozó gyermekorvos közt egyenlő arányban javaslom 
felosztani a lakóparkhoz tartozó új területet.  

 

Amennyiben ez valamilyen ok miatt nem lehetséges, én nem szeretném a Tópart 
lakóparkba bejelentkezett összes gyermeket ellátni. A Tópart lakóparkba 
beköltöző gyermekek 1/3-ának megfelelően szívesen venném, ha Biatorbágyon 
hasonló lakóparki területen kapnék területet! 

 

 

Köszönettel   

 

Dr. Nemes Nagy Györgyi 

Biatorbágy 3.sz. gyermekorvosi körzet 

 

 

Biatorbágy, 2019.04.28. 
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