
 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2018. október 18-án 

tartandó ülésére 
 

 

Tárgy:  Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 

Az előterjesztést készítette: Ladics Monika irodavezető – Humánszolgáltatási Iroda 

                                               Csonka Imre osztályvezető – Társadalompolitikai Osztály 

 

Kezelési megjegyzés: Rendelet-tervezet 

 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: 
  

 

Véleményezésre megkapta:  

Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Jogi és Ügyrendi Bizottság   …/2018. (X. 16.) JÜB. számú határozat 

 

 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

  jegyző



 

 

 

 



 

 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 

                    ESÉLYTEREMTÉSI BIZOTTSÁG 

_______________________________________________________ 
Ügyszám: 4584-16/2018. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. október 18-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

 

BEVEZETŐ 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egészségügyi alapellátási 

körzetekről szóló 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Körzetrendelet) 

szabályozza a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, iskola-

egészségügyi és iskola-védőnői körzeteket. 

 

A Körzetrendelet valamennyi orvosi körzet esetében tartalmazza a rendelés helyét. A 

Batthyány u. 16. szám alatt található a 0023. számú és a 0300. számú háziorvosi körzet, amely 

körzetek új helyre, a Batthyány u. 22. szám alá költöztek. 

 

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 a Körzetrendelet módosítását, amelyet az alábbi indoklással terjeszt a közgyűlés 

elé. 

 

 

A RENDELET-TERVEZET ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA 

 

A TOP-6.6.1-15 kódszámú, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése elnevezésű 

pályázaton közel 300 millió Ft összegű támogatást nyert Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata. Ennek keretében 6 helyszínen (Batthyány u., Kada Elek utca, Czollner tér, 

Nyíri út, Széchenyi sétány, Piaristák tere) újultak/újulnak meg az önkormányzati rendelők és 

védőnői helyiségek. 

 

A Batthyány u. 16. szám alatti ingatlanban annak kis mérete miatt az utóbbi években egyre 

nehézkesebbé vált a rendelés megfelelő színvonalon történő ellátása. A Batthyány u. 22. szám 

alatti ingatlan – amely jóval nagyobb alapterületű, mint a Batthyány u. 16. sz. alatti orvosi 

rendelő – eddig az iskola-védőnők elhelyezésére szolgált. Az iskola-védőnők munkaidejük 

nagy részében az adott köznevelési intézményben tartózkodnak, helyben jellemzően nem 

fogadnak ellátottat, csak a napi adminisztrációs munkát végzik az ingatlanban. A háziorvosok 

a hozzájuk érkező betegeket napi 4-5 órában fogadják, így számukra szükségessé vált 

nagyobb váró, mozgássérült mosdó és diagnosztikai helyiség kialakítása. A két ingatlanban a 
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funkciók megcserélésével a mai kor követelményeinek mindenben megfelelő, modern orvosi 

rendelők kialakítására került sor, valamint az iskola-védőnők is teljesen felújított irodákat 

kapnak feladatuk ellátásához. A betegek számára sem fog nehézséget okozni a költözés, 

hiszen 100 méter távolságra található egymástól a régi és az új rendelő. 

 

A háziorvosi rendelés helyének megváltoztatása maga után vonja a Körzetrendelet 

módosítását is, mert a Körzetrendelet tartalmazza valamennyi rendelési helyet. 

 

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 a Körzetrendelet módosítását indokoltnak tartja. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

 

Az 1. §-hoz 

 

A rendelet-tervezet ezen szakasza tartalmazza a két háziorvosi rendelés címének 

megváltozását. 

 

A 2. §-hoz 

 

Az új rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, amely 2018. október 19. napja. 

 

 

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

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Kecskemét, 2018. szeptember 17. 

 

 

 

 

      Engert Jakabné 

                         bizottsági elnök



 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosításához 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása: a körzetekhez tartozó területek 

lakosainak az új helyszínen történő ellátásával nő az ellátás színvonala. 

 

 

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 az 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 kötelezettség nem kerülne teljesítésre. 

 

 

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

 

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

rendelkezésre állnak. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

.../2018. (X. 18.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

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

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. 

melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi 

Bizottság, 

valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

 

(1) Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban: Körzetrendelet) 1. melléklet 23. táblázatának D oszlopában a „Batthyány u. 

16.” szövegrész helyébe a „Batthyány u. 22.” szöveg lép. 

 

(2) A Körzetrendelet 1. melléklet 38. táblázatának D oszlopában a „Batthyány u. 16.” 

szövegrész helyébe a „Batthyány u. 22.” szöveg lép. 

 

 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet 2018. október 19. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 Dr. Szeberényi Gyula Tamás     Dr. Határ Mária 

  alpolgármester            jegyző 

 


