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2015. október 22. 

 
 
 
 
  
Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2015. (...) önkormányzati rendelete 
a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl 
 
 
40/2015. (X. 22.) ÖH  Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl 
szóló önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat 
végrehajtása   

 
41/2015. (X. 22.) ÖH  Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács munkájáról    
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J e g y z ı k ö n y v 
 

Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. október 22-én, 11 órakor 
Felsılajoson a Faluházban megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Kun János alpolgármester, Czigány Lajos, Majoros István és Makainé Antal Anikó. 
Juhász Gyula polgármester elıre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A Képviselı-testület 
létszáma összesen 4 fı. 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 

Basky András Lajosmizse Város polgármestere 
       
  
Jegyzıkönyvvezetı:    Rıfös-Horvát Edit 
 
Kun János alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselı-testületi ülésünkön 
megjelenteket. Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert az 5 fı képviselıbıl 4 fı 
jelen van. Juhász Gyula polgármester elıre jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:  
  
 Napirend 

 
Elıterjesztı 
 

1.  
 

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és 
védınıi körzetekrıl 

Juhász Gyula  
polgármester 
 

2. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács 
munkájáról   
 

Juhász Gyula  
polgármester 
 

3. Egyebek Juhász Gyula  
polgármester 

4. Interpelláció Juhász Gyula  
polgármester 
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1. napirendi pont: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének …/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl  
  
Kun János alpolgármester: Megkérem jegyzı urat tájékoztasson bennünket.  
 
dr. Balogh László jegyzı:  Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzatnak a kötelezı feladatai közé 
tartozik az egészségügyi alapellátásnak a biztosítása. Az egészségügyi alapellátással kapcsolatosan 
augusztus 1-jétıl új törvény lépett hatályba, amely meghatározza, hogy az önkormányzatnak, a 
képviselı-testületnek rendeletben kell megállapítaniuk az egészségügyi alapellátás körzeteit. Új 
rendeletet kell alkotnunk, három szakasszal kellett volna a régit bıvítenünk. Az új rendelet alkotás 
feltételei fennállnak.  Bele kell tenni a házi fogorvosi körzeteket , valamint a védınıi ellátást és annak 
körzeteit kell szerepeltetni a rendeletben. A rendelet két szakaszból áll és mellékletekre hivatkozik. Az 
elsı melléklet tartalmazza a háziorvosi körzetet, amelyben nem történt változtatás. Változtatás az 
orvosok beleegyezésével lehetséges. A rendelet-tervezetet megküldtük véleményezésre az országos 
módszertani intézetnek, valamint az összes érintett orvosnak. Az orvosok 50%-a reagált a mai napig, 
egyikük sem élt kifogással. A Képviselı-testületnek el kell fogadni a rendeletet és egy határozatot. Ha 
kérdése van bárkinek megpróbálunk arra válaszolni. 
 
Kun János alpolgármester: Befolyásolják a változások a szabad orvos választást? 
 
dr. Balogh László jegyzı: Ez nem függ ettıl. Azt kell tudni, hogy az orvosok finanszírozásának két 
forrása van. Az egyik a praxisjogon alapuló területi ellátási kötelezettség, amely három sávban a 
körzet lakosság számától függıen biztosít ellátást, másfelıl a leadott kártyák alapján is kapnak 
kártyapénzt.  
 
Kun János alpolgármester: Köszönjük jegyzı úrnak a szóbeli tájékoztatást. Kérdezem, hogy van-e 
kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja a Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének…/2015. (…) 
önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl  
szóló rendelet-tervezetét , kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2015. (...) önkormányzati 

rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl  
 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelıs Országos Módszertani 
Intézet véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel az e rendeletben meghatározott 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetben folytatható. 
 

(2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete négy háziorvosi körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 

(3) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete két házi gyermekorvosi körzetet 
hoz létre, melyek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
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(4) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete egy fogorvosi körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.  
 

(5) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testület egy védınıi körzetet hoz létre, 
melyek területi leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.  

 
(2) Hatályát veszti Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi körzetekrıl kialakításáról szóló 6/2002. (VII.4.) önkormányzati rendelete.  
 

 
 Juhász Gyula                                                           dr. Balogh László   
 polgármester  távollétében                                                 jegyzı  
 

 
 

Kun János   
alpolgármester 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja:  
                                                                                                dr. Balogh László   
                                                                                                               jegyzı  
 

1. melléklet a 15/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú 
felnıtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén  
 

1. Felsılajos Belterület: 
1.1.Akácfa utca; 
1.2. Alkotás utca; 
1.3. Csatorna köz; 
1.4. Diófa utca; 
1.5. Fı utca; 
1.6. Hársfa utca; 
1.7. Iskola utca; 
1.8. Jonatán utca; 
1.9. Körtefa utca; 
1.10. Kertész utca (kivéve: Kertész u. 35.) 
1.11. Liget utca; (kivéve: Liget u. 1-7-ig és Liget u. 15.) 
1.12. Málna utca; 
1.13.Nyírfa utca; 
1.14.Óvoda utca; 
1.15. Ribizke utca; 
1.16. Vasút köz; 
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2. Felsılajos Külterület: 
2.1. Közös (kivéve: 110, 111, 111/B, 112, 114, 115, 117, 117/A, 119, 121, 123, 127, 
140, 141, 142, 143, 145, 148, 149, 188, 189, 191, 192, 194-197-ig, 199)  

 
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse III. sz. 
felnıtt háziorvosi körzetnek.  
 
 

II. számú 
felnıtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsılajos Belterület: 
1.1. Kertész utca 35.; 
1.2. Liget utca 1-7-ig és 15.; 
1.3. Nap utca 
1.4. Település szintő lakosok. 

 
2. Felsılajos Külterület: 

2.1. Közös : 110, 111, 111/B, 112, 114, 115, 117, 117/A, 119, 121, 123, 127, 140-143-ig, 
145, 148, 149, 188, 189, 191,192,194-197-ig, 199.; 

 
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse VI. sz. 
felnıtt háziorvosi körzetnek.  
 

III. számú 
felnıtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén  
 

1. Felsılajos Külterület:  
1.1. Mizse 8-40-ig 

 
2. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse I. sz. 
felnıtt háziorvosi körzetnek.  
 

IV. számú 
felnıtt háziorvosi körzet területi leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsılajos Belterület: 
1.1. Pesti utca; 

 
2. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse V. sz. 
felnıtt háziorvosi körzetnek.  
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2. melléklet a 15/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú 
házi gyermekorvosi körzet területi leírása 
Felsılajos Község közigazgatási területén 

 
1. Felsılajos Belterület: 

1.1. Fı utca 
1.2. Akácfa utca 
1.3. Település szintő lakosok. 

 
2. Felsılajos Külterület: 

2.1. Közös 99 - végig 
 
3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse I. sz. házi 
gyermekorvosi körzetnek.  
 

II. számú 
házi gyermekorvosi körzet leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsılajos Belterület: 
1.1. Alkotás utca; 
1.2. Csatorna köz; 
1.3. Diófa utca; 
1.4. Hársfa utca; 
1.5. Iskola utca; 
1.6. Jonathán utca; 
1.7. Kertész utca; 
1.8. Körtefa utca; 
1.9. Liget utca; 
1.10. Málna utca; 
1.11. Nap utca; 
1.12. Nyírfa utca; 
1.13. Óvoda utca; 
1.14. Ribizke utca; 
1.15. Vasút köz. 

 
2. Felsılajos Külterület: 

2.1. Mizse 8 – 40-ig 
 

3. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse II. sz. 
házi gyermekorvosi körzetnek.  
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3.  melléklet a 15/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú 
fogorvosi vegyes körzet területi leírása 

Felsılajos Község közigazgatási területén 
 

1. Felsılajos Község teljes közigazgatási területe. 
 

4.  melléklet a 15/2015. (...) önkormányzati rendelethez 
 

I. számú védınıi körzet 
területi leírása Felsılajos Község közigazgatási területén 

 
1. Felsılajos Község teljes közigazgatási területe. 

 
2. A Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási megállapodása alapján a körzet részét képezi a Lajosmizse III. sz. 
védınıi körzetének.  
 
dr. Balogh László jegyzı: A határozat a feladat-ellátás és a szerzıdések módosítására ad 
felhatalmazást a polgármester úrnak.  
 
Kun János alpolgármester: Kérdezem, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2015. (X.22.) ÖH   
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületnek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletének elfogadásából adódó feladat végrehajtása 
 

Határozat 
 

1) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével a változással érintett 
egészségügyi szolgáltatókkal az egészségügyi feladat-ellátási szerzıdéseket 
módosítsa. 

2) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védınıi körzetekrıl szóló 
önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével az egészségügyi 
államigazgatási szervet értesítse.   

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı:2015. október 22. 
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2. napirendi pont: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 
Kun János alpolgármester:  Basky András polgármester urat, a Társulási tanács elnökét kérdezem, 
hogy kíván-e ezzel kapcsolatosan felszólalni. 
 
Basky András, Társulási Tanács elnöke: Nem szeretnék túl sok hozzáfőzni valót tenni, hiszen a 
Társulási Tanács ülésein a Felsılajosi Képviselı-testület képviselıi teljes létszámmal részt szoktak 
venni. Minden döntést, amelyet az elmúlt idıszakban hoztunk egyhangú igennel lett elfogadva. 
 
Kun János alpolgármester: Köszönjük Polgármester úrnak a szóbeli kiegészítést. Kérdezem, hogy 
van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja a a Társulási Tanács elnöki beszámolóját , kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 4 fı igen szavazattal – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2015. (X.22.) ÖH   
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács  
Elnökének beszámolója a Tanács munkájáról   
 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Társulási Tanács Elnöke által 
készített Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsának munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határidı: 2015. október 22. 
   
3. napirendi pont: Egyebek 
Kun János alpolgármester: kérdezem a Képviselı-testületet kíván-e valaki az egyebek napirendi 
ponton belül felszólalni? Amennyiben nem a 4. napirendi pontunkra térnénk át. 
 
4. napirendi pont: Interpelláció 
Kun János alpolgármester: Szeretne valaki interpellálni? Amennyiben nem, mivel több napirendi 
pontunk nincs, így a mai Képviselı-testületi ülést 11.10 órakor bezárom.  
 
 

Kmf. 
 

Juhász Gyula                                                           dr. Balogh László  sk. 
polgármester  távollétében                                                 jegyzı  
 

 
 

Kun János  sk. 
alpolgármester 

 


