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1/ A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 7/2005. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatra szorul. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Eatv.) 5. §-a sze-
rint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a háziorvosi, 
házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó házior-
vosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-
egészségügyi ellátásról. 

Az Eatv. 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete – a praxiske-
zelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben megállapítja és kialakítja az 
egészségügyi alapellátások körzeteit. A rendelettervezetet véleményezés céljából megküldtük 
az alapellátásban résztvevők részére, melyre a jóváhagyás megérkezett. Az alapellátásban 
résztvevők jelzéssel nem éltek (illetve az alábbi észrevételeket tették). 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban: háziorvosi) ellátás két olyan sajátossággal 
rendelkezik, amely megkülönbözteti minden más egészségügyi szolgáltatástól, nevezetesen az 
a személyes jelleg, amelynek keretében a háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást 
nyújt a betegének, illetve az, hogy kizárólag a háziorvosi ellátás jellemzője az egészségügyi 
intézményen kívüli, azaz a beteg otthonában nyújtott ellátás. 

Annak érdekében, hogy a háziorvosi ellátás speciális jellemzői megfelelően érvényesülhesse-
nek, a háziorvosi körzetet célszerű úgy kialakítani, hogy a háziorvosi rendelő a körzet legtávo-
labb eső pontjától is – tömegközlekedéssel vagy gyalogosan – 15 percen belül megközelíthető 
legyen. A háziorvosi körzet kialakításának másik alapvető szempontja a háziorvosi ellátás fi-
nanszírozhatóságának biztosítása. 

Ennek alapján a körzet kialakítása során törekedni kell arra, hogy a körzetben lakók száma biz-
tonsággal elérje a finanszírozási minimumot (a lakosság 10 %-a), azonban ne haladja meg a 
szakmai szempontból még elfogadható maximális létszámot. Ez utóbbi alapvető jelentőségű a 
háziorvosi szolgálat által végzett preventív ellátások, gondozási feladatok és az egészségügyi 
felvilágosítással kapcsolatos feladatok korrekt elláthatósága szempontjából, ugyanakkor a fi-
nanszírozás szempontjából is releváns. 

A háziorvosi praxisok létszáma a közterületre bejelentkezett lakosok száma után 2016. január 
1-i állapot szerint a rendelettervezet 1. számú függeléke szerint alakult. 

A valóság azonban nem ezt a számot tükrözi, mivel szabad orvosválasztás alapján a betegek 
eldönthetik, hogy melyik körzetbe akarnak tartozni, és amennyiben a választott körzet orvosa 
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fogadja őket, úgy átviszik a kártyájukat. 

A rendelet-tervezetet az Eatv. 6. § (2) bekezdése szerint megküldtük az egészségügyi alapel-
látásért felelős módszertani intézetnek, melynek véleménye 2017. március 6. napján érkezett 
meg az önkormányzathoz. A rendelet véleményezését mellékelem. 

A körzetek meghatározása a jelenlegi és hosszú évek óta működő praxisok alapján lett meg-
határozva. 
 
A rendelet-tervezetet megküldtük a praktizáló háziorvosok részére, kifogást orvosaink nem fo-
galmaztak meg a tervezet ellen. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 20. 
  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 

2./ Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa:  

7/2005. (IV.1) önkormányzati rendelet 
 

3./Jogszabályi háttér:  

1./ pontban bemutatva 

4./ Rendelet-tervezet 

 
 

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2017. (.....) rendelet-tervezete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról 

Rétság 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, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
alapellátásért felelős módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy megállapítja Rétság Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormány-
zat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, valamint az 
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alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek 
elosztását. A körzethatárokat és a hozzátartozó lakosságszámot a 2016. január 1.-i állapotnak 
megfelelően az 1. számú függelék tartalmazza. 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi alapellátást 
végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola- és 
ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosra és védőnőre. 

   3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet 

3.§ 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel kettő felnőtt 
háziorvosi körzet működik.  

(2) A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti ellátási terüle-
ten élő 14 év feletti lakosságra terjed ki.  

(3) Az I. számú háziorvosi szolgálathoz tartozó rétsági közterületek: 
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke 
köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, Lak-
tanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi utca, Petőfi ut-
ca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom utca, Tölgyfa 
utca, Vasutasház utca 

(4) Az I. számú háziorvosi szolgálat területellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiter-
jed.  

(5) Az I. számú háziorvosi szolgálat székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

4.§ 

(1) A II. számi háziorvosi szolgálathoz tartozó rétsági közterületek:  
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársa-
ság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, Puszta-
szántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca 

 

(2) A II. számú háziorvosi szolgálat területellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.  

(3) A II. számú háziorvosi szolgálat székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

5.§ 
(1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartal-

mazza.  
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6.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy gyermek-
orvosi körzet működik.  

(2) A házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettsége Rétság város, Bánk és Tolmács köz-
ségek.  

(3) A házi gyermekorvosi körzet  székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 
(4) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.  

  4. Fogorvosi körzet  
7.§ 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy fogorvosi 
körzet működik. 
 

(2) A fogorvosi körzetekhez tartozik Rétság Város, Tolmács község és Tereske község köz-
igazgatási területe.  
 

(3) A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4. 
 

(4) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza.  
 

5. Védőnői ellátás körzetei, iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátás körzete  
 

8.§ 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területen területi ellátási kötelezettséggel kettő védőnői 
körzet működik. 

(2) Az I. számú védőnői körhöz tartozó rétsági közterületek: 
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Berkenye köz, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke 
köz, Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, Lak-
tanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló, Nógrádi utca, Petőfi ut-
ca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom utca, Tölgyfa 
utca, Vasutasház utca 

 
(3) Az I. számú védőnői körhöz területellátási kötelezettsége Tolmács községre is kiterjed.  

(4) A II. számi háziorvosi szolgálathoz tartozó rétsági közterületek:  
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, Köztársa-
ság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac tér, Puszta-
szántó, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi Miklós utca 



Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet megalkotása                                       2017. 03.31. -i Kt. ülésre 

5 
 

(5) A II. számú védőnői kör területellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed.  

(6) Az II. számú védőnői kör székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

(7) Az I. és II. számú védőnői körhöz tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmaz-
za 

9.§ 
 

(1) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet a 8. § szerinti körzeti védőnő közreműködésével 
működik. 
 

(2) Az iskola-, ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt települé-
sek oktatási intézményeire terjed ki.  
                                                                    10.§ 
 
                                                         6. Ügyeleti ellátás 
   

(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes közigazga-
tási területe a Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.)által szervezett ügyeleti 
ellátáshoz tartozik.  

                          
 

 (2)  A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozóan 
heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon 3100 Salgótarján, Szerpentin u. 19. szám alatt 
biztosított. 

11.§ 
 

7. Záró rendelkezések 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2005. (IV.1.) önkormányzati 
rendelet. 

Hegedűs Ferenc                                                dr. Varga Tibor 
   polgármester jegyző 

A rendelet kihirdetésének napja: ………………. 
 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
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Függelék 
 

a …./2017. (………) önkormányzati rendelethez 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteihez tartozó települések és lakosságszámuk 2016. 
január 1. állapot szerint 
 

Háziorvosi szolgálat 
 

I. számú háziorvosi szolgálat 
 
a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 

 
 

II. számú háziorvosi szolgálat 
 
a. Rétság  1.309 fő 
b. Bánk                623 fő 

 
 

Gyermekorvosi szolgálat 
 

a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 
c. Bánk                623 fő 

 
Fogorvosi szolgálat 

 
a. Rétság  2.763 fő 
b. Tolmács     726 fő 
c. Tereske     627 fő 

 
Védőnői kör 

 
I. számú védőnői kör 

 
a. Rétság  1.454 fő 
b. Tolmács     726 fő 

 
II. számú védőnői kör 

 
a. Rétság  1.309 fő 
b. Bánk          623 fő 
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INDOKOLÁS  
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
../2016.(…..) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a 
képviselő-testületnek rendeletben kell kialakítania az egészségügyi ellátási körzeteket. A részle-
tes indokolásra az előterjesztésben kitértünk. 
     
 
 

     HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
../2016.(…..) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében  
„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – elő-
zetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormány-
rendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott 
esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. 

(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 követ-

kezményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétele-

ket.” 
 
A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai: nincs.  
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi követ-
kezménye nincs. 
A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem 
növekednek. 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-
vetkezményei: további törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek ren-
delkezésre állnak 

 
 

 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 




