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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 az, hogy az iskolaorvosi pályázat 
sikeres volt és egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott iskolaorvos fogja ellátni az 
iskolaegészségügyi feladatokat.    

Biatorbágy Város Önkormányzata a 187/2022.(V.26.) számú határozatával döntött az 
iskolaorvosi pályázat eredményéről és arról, hogy a feladatot Dr. Váradi Zsófia látja el 
szeptembertől.   

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 törvény 5.§. (2) bekezdése szerint az alapellátás nyújtását érintő jogviszony 
megváltoztatásáról szóló döntésének meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az 
alapellátást végző orvosok véleményét. A lemondó nyilatkozataikat mindhárman eljuttatták 
az Önkormányzat részére.  
 
 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 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 - védőnői ellátás esetén 
az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel 
rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is. 
 
Ez alól a véleménykérés alól kivételt képez az alapellátás körébe tartozó iskola-
egészségügyi ellátás, azzal az indokkal, hogy azt nem a földrajzi elvek szerint kell 
biztosítani. ( https://alapellatas.okfo.gov.hu/az-okfo-szempontrendszere-a-haziorvosi-
fogorvosi-korzetek-kialakitasahoz/)  
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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  

 

Az 5. számú melléklet tartalmazza az iskolaegészségügyi feladatok megosztását, ami 
jelenleg a 3 gyermekorvos között oszlik meg. A módosítás alapján 1 fő orvos látja el a 
jövőben a feladatot.  

A fentiek mellett Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2022. (III. 31.) 
határozatával elfogadta a Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelete felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást, egyben megállapította, hogy a 
felülvizsgálatnak megfelelő módosításokat el kell végezni. A rendelet-módosítás tervezete a 
határozat szerinti módosításokat is tartalmazza. 
A Jat. 12. §-a bevezette a joghatását már kifejtett módosító rendelkezések „automatikus” 
hatályvesztését, így nem szükséges az egyes önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről külön rendelkezni. 

A rendelet-módosítás tervezete az előterjesztés mellékleteként olvasható.  

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

Biatorbágy, 2022. június 10. 

                                                                                      Tarjáni István s.k. 
                                                                                         polgármester  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



5. számú melléklet 
a 23 /2017.(XII.1.) számú rendelethez 

 

IFJÚSÁGI-ÉS ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI  

- Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Karinthy Frigyes u.4.  
- Biai Református Általános Iskola, Szentháromság tér 6. 
- Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola Szentháromság tér 6. 
- Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Kálvin tér 4. számú épülete  

 

 
 

http://biairefi.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/


Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2022. (VI.30.) számú önkormányzati rendelete 

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

Biatorbágy Város Önkormányzatának 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 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. § Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII.3.) számú önkormányzati rendeletének 
(továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Biatorbágy Város Önkormányzatának 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 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, az országos tisztifőorvos, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel 
rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el:” 
 
2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást 
központi ügyeleti ellátás útján látja el Biatorbágy Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat), Biatorbágy teljes közigazgatási területe egy körzetet alkot. A központi ügyeleti 
ellátást az Önkormányzat külön szerződés alapján látja el.” 
 
 
3.§. A Rendelet 6.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
(1) Biatorbágy Város teljes közigazgatási területén kilenc védőnői körzet működik területi 
ellátási kötelezettséggel. 
 
 
4. § A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, 
amelyet a fogorvosi szolgálat közreműködésével látnak el. Az ifjúságiskolaegészségügyi 
ellátás körzetét az 5. számú melléklet tartalmazza. 
(2a) A Biatorbágy Városban működő nevelési-oktatási intézmények tekintetében az 
iskolaorvosi feladatokat egy fő teljes munkaidőben foglalkoztatott orvos látja el, jelen rendelet 
5. számú melléklete szerint.” 
 
5.§ A Rendelet 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 



6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 Tarjáni István dr. Hajdu Boglárka 
                 polgármester                                                              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

melléklet 
a … /2022. (…..) számú rendelethez 

„5. számú melléklet a 23/2017. (XII. 1.) számú rendelethez 

IFJÚSÁGI-ÉS ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI  

 

Óvodák 

Székhely óvoda: 

BIATORBÁGY BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Nagy utca 29 

Tagóvodák: 

BIATORBÁGY BENEDEK ELEK ÓVODA VADVIRÁG TAGÓVODÁJA  
2051 Biatorbágy, Fő utca 61 
 
BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA CSICSERGŐ TAGÓVODÁJA  
2051 Biatorbágy, Bajcsy-Zsilinszky utca 13 
 
BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA MESERÉT TAGÓVODÁJA  
2051 Biatorbágy, Dévai Gyula utca 1 
 
BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA PITYPANG TAGÓVODÁJA  
2051 Biatorbágy, Szent László utca 48 

 
Általános Iskolák  
 

Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Karinthy Frigyes u.4.  
- Biai Református Általános Iskola, Szentháromság tér 6. 
- Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola Szentháromság tér 6. 
- Biatorbágyi Általános Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskola, Kálvin tér 4. számú épülete  

 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

http://biairefi.hu/
http://www.czuczoriskola.hu/


Biatorbágy Város Önkormányzata a 188/2022. (V. 26.) számú határozatával döntött az 
iskolaorvosi pályázat eredményéről. A határozat alapján módosítani szükséges Biatorbágy 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek 
megállapításáról szóló 23/2017. (XII.3.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet). 

Részletes indokolás 

Az 1.  §-hoz 

A Rendelet bevezető részének módosítása. 

A 2-3. §-hoz 

Jogtechnikai módosítás. 

A -4.-5. §-hoz 

Az ifjúsági-iskolaegészségügyi ellátás körzeteinek meghatározása. 
 

Az 6. §-hoz 

Hatálybaléptető rendelkezés. 
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