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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

bekezdés 4. pontja, valamint a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat 

feladataként határozza meg az egészségügyi alapellátás biztosítását. 

 

A Tisztelt Képviselő-testület 73/2019. (I.22.) határozatával úgy döntött, hogy bérbe kívánja 

venni a Budapest XXIII. kerületi Szentlőrinci úti lakótelep 1128-as Társasház tulajdonát 

képező Budapest, XXIII. kerület 19527/11 helyrajzi számú természetben 1237 Budapest, 

Dinnyehegyi köz 1. szám alatt fekvő ingatlanban található „A2” jelű 60m² alapterületű 

valamint 61 m² alapterületű gondnoki helyiséget gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat 

kialakítása céljából, és a bérbe vett helyiségek használatát átengedi a Dr. Nádor Ödön 

Egészségügyi Intézménynek. 

 

Gyermek háziorvosi körzet működtetésére 2019. október 10. napján feladat-ellátási szerződés 

került megkötésre a (név) képviseletében (név) gyermek háziorvossal.  

(név) a szerződés megkötését követően a Budapest XXIII. kerület Táncsics M. u. 104. szám 

alatt látja el területi ellátási kötelezettséggel, gyermekorvosi feladatait a Budapest XXIII. 

kerület Dinnyehegyi köz 1. szám alatti orvosi rendelő kialakításáig. 

 

Az új rendelő elkészült, így (név) gyermek háziorvos Budapest XXIII. kerület Dinnyehegyi 

köz 1. szám alatti földszinti ingatlanban háziorvosi teendőit meg tudja kezdeni. 

 

A fentiek miatt az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 

8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 2.4. pontjának módosítása 

szükséges. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján megvizsgáltam a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásait, melyet jelen előterjesztés 3. mellékleteként csatolt 

„Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az egészségügyi alapellátási körzethatárok 

megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadását. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A 

rendelettervezet elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel. 

 

 

Budapest, 2020. február 19. 

 

 

 

Köblös Anita       dr. Szabó Tibor 

    osztályvezető-helyettes             jegyző 

       előterjesztés készítő          előterjesztő 

 

 



melléklet 

 
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./…….(…...) önkormányzati rendelete 

az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következőket rendeli 

el: 

 

1. § 

 

A Rendelet 2. számú mellékletének 2.4 pontjában szereplő „2.4 „Gyermek” háziorvos 

neve………… A körzethez tartozó utcák jegyzéke:” szövegrész helyébe a következő szöveg 

lép: 

„2.4 „Gyermek” háziorvos neve: (név) 

Rendelő címe: 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke:”  

  

 

2. § 

 

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

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

       

 

Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor 

 polgármester           jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet-tervezet 2020. ………………….-án az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2020. ……………………… 

 

 

 

   A jegyző nevében eljáró: 

       Vittmanné Gerencsér Judit 

           osztályvezető-helyettes 

       Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 

 

 


