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BEVEZETŐ 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú 

Város egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2016. (X. 27.) 

önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Körzetrendelet) foglalt háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi körzetek több helyen megváltoznak. 

 

A Körzetrendelet bevezető részének kötelező tartalmi eleme a véleményezési jogkör 

gyakorlójának a feltüntetése. A Körzetrendeletben még a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 

szerepel a jogkör gyakorlójaként, amely időközben megváltozott, jelenleg a véleményezési 

jogkör gyakorlója az Állami Egészségügyi Ellátó Központ. A jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a rendelet bevezető részét nem lehet 

módosítani, ezért a Körzetrendelet hatályon kívül helyezése, és ezzel egyidejűleg az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása indokolt.  

 

Az Esélyteremtési Bizottság Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 

önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.2.1. pontja alapján közgyűlési döntésre 

előkészítette az új rendeletet, amelyet az alábbi indoklással terjeszt a közgyűlés elé: 

 

 

 

A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKLÁSA 

 

 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 5. § (1) bekezdése 

szerint: „Egy védőnői körzetben a védőnő által ellátható nők (várandós, gyermekágyas 

anyák), gyermekek (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig) és az oktatási 

intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermekek száma összesen legfeljebb 

250 fő lehet.” A területi védőnői körzetek létszámának éves felülvizsgálata során a szakmai 

felügyeletet ellátó Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (továbbiakban: 

ESZII) átcsoportosítást végzett a területi védőnők ellátási területének meghatározásában azért, 

hogy az ellátotti létszám ne haladja meg egyetlen esetben sem a jogszabályban foglaltakat. 
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Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet is szabályozza az egy 

iskola-védőnő által ellátható legmagasabb tanulói létszámot a köznevelési intézményekben, 

így az ESZII által az iskola-védőnői körzetek is átalakításra kerültek az iskolák tanulói 

létszámának figyelembevételével. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás keretében a 97060. számú iskola-egészségügyi körzetet ellátó 

Dr. Kaiser László bejelentette, hogy a MNÁMK Mercedes-Benz Német Általános Iskola és 

Gimnázium, Kecskemét tagintézményben ő látja el az iskola-egészségügyi feladatokat, így 

ennek feltüntetése szükséges a rendeletben. A Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola és AMI szintén bejelentette, hogy új iskola-egészségügyi orvost 

alkalmaznak, így az eddigi 97031. számú iskola-egészségügyi körzetből az iskola kikerült, a 

feladatot az új, 97034. számú iskola-egészségügyi körzetben Dr. Takács Vilmos látja el. 

 

Mindezek mellett a háziorvosi, házi gyermekorvosi és vegyes fogorvosi körzetek területi 

leírása is felülvizsgálatra került, annak érdekében, hogy az elmúlt időszakban kialakított és 

elnevezett közterületek besorolásra kerüljenek a már meglévő valamennyi körzetbe, valamint 

új házszámozás kialakítása miatti pontosításokat is végeztünk. További pontosításra volt 

szükség egyes köznevelési intézmények elnevezését érintően is. 

 

A jelenleg hatályos Körzetrendelethez képest bekövetkező valamennyi változást a rendelet-

tervezetben vastag dőlt betűvel jeleztük. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint a 

körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos 

módszertani intézet véleményét is, ezért megkerestük az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központot, amely az új egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet 

megalkotását indokoltnak tartja. 

 

Az alapellátási körzetek területi leírását tartalmazó mellékletek – azok nagy terjedelmére való 

tekintettel – elektronikus formában kerülnek megküldésre, egy példánya a Polgármesteri 

Hivatal Humánszolgáltatási Iroda Társadalompolitikai Osztályán megtekinthető. 

 

 

RÉSZLETES INDOKLÁS 

 

Az 1. §-hoz 

 

Az 1. § meghatározza a Kecskeméten kialakított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

területi védőnői, iskola-egészségügyi és iskola-védőnői körzetek számát, valamint 

meghatározza az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi ügyeleti ellátás ellátási területét. 

 

 

A 2. §-hoz 

 

A rendelet-tervezet 2. §-a a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a területi védőnői, 

az iskola-egészségügyi és az iskola-védőnői körzeteket és azok területi leírását tartalmazó 

mellékletekről rendelkezik. 
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A 3. §-hoz 

 

Az új rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik, amely 2018. május 1. napja. 

 

 

A 4. §-hoz 

 

A szakasz a jelenleg hatályos rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. március 26. 

 

 

 

 

      Engert Jakabné 

                         bizottsági elnök



 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása: a körzetekhez tartozó területek 

újraosztásával, az új közterületeknek a körzetekbe történő besorolásával az ellátás stabilitása 

és színvonala nő. 

 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. 

 

 

3. Környezeti és egészségi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatása nincs. 

 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  
 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

nincsenek. 

 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet megalkotásának szükségességét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak indokolják. A rendeletben a 

közgyűlés megállapítja és kialakítja az alapellátási körzeteket a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és iskola-védőnői ellátáshoz. A 

jogalkotás elmaradása esetén a jogszabályban előírt kötelezettségünknek nem tennénk eleget. 

 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

 

 


