
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/2017. (... …) önkormányzati rendelete 
 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény         
32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról          
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a             
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)           
bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról         
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési           
jogkörükben eljáró alapellátást végző orvosok, védőnők továbbá az egészségügyi         
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított           
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet        
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)         
közigazgatási területe a felnőtt háziorvosi ellátás tekintetében 79 körzetre tagolódik, melyek           
részletes leírását az 1. melléklet tartalmazza. 
 

2. § 
 

Az Önkormányzat közigazgatási területe a házi gyermekorvosi ellátás tekintetében 24          
körzetre tagolódik, melyek részletes leírását a 2. melléklet tartalmazza. 
 

3. § 
 
Az Önkormányzat közigazgatási területe a felnőtt fogorvosi ellátás tekintetében 28 körzetre           
tagolódik, melyek részletes leírását a 3. melléklet tartalmazza. 
 

4. § 
 

(1) Az Önkormányzat közigazgatási területe a gyermek fogorvosi ellátás tekintetében 8          
körzetre tagolódik, melyek részletes leírását a 4. melléklet tartalmazza. 
 
(2) Az Önkormányzat közigazgatási területe az ifjúsági fogorvosi ellátás tekintetében 1          
körzet, amelynek részletes leírását az 5. melléklet tartalmazza. 
  



 

 

5. § 
 
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat –           
teljes közigazgatási területére vonatkozóan – a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.           
közreműködésével egyéb szolgáltató útján biztosítja. A felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás          
székhelye: 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. 
 
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat –           
teljes közigazgatási területére vonatkozóan – a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.           
közreműködésével egyéb szolgáltató útján biztosítja. A központi házi gyermekorvosi ügyeleti          
ellátás székhelye: 1225 Budapest, Diósárok út 1-3. 24. épület. 
 
(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás az Önkormányzat – teljes           
közigazgatási területére vonatkozóan – a fővárosi központi ügyeleten biztosított. A központi           
fogászati ügyelet székhelye: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. 
 

6. § 
 
Az Önkormányzat közigazgatási területe a védőnői ellátás tekintetében 46 körzetre tagolódik,           
melyek részletes leírását a 6. melléklet tartalmazza. 
 

7. § 
 
Az Önkormányzat területe az iskola-egészségügyi ellátás tekintetében 16 körzetre tagolódik,          
melyek részletes leírását a 7. melléklet tartalmazza. 
 

8. § 
 

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

a)  a háziorvosi és fogorvosi ellátás körzeteiről szóló 13/2009./III.24./ XI.ÖK rendelet és  
b) a területi és intézményi védőnői ellátás körzeteiről szóló 23/2008./X.22./ XI.ÖK           
rendelet. 

 
 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 
 
 
 



 

 
Indokolás 

az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet megalkotásához 
 

 
Az 1. §-hoz 

 
Meghatározza a felnőtt háziorvosi ellátás körzeteit. 

 
A 2. §-hoz 

 
Meghatározza  a házi gyermekorvosi ellátás körzeteit. 
 

A 3. §-hoz 
 

Meghatározza a felnőtt fogorovosi ellátás körzeteit. 
 

A 4. §-hoz 
 

Meghatározza a gyermek és ifjúsági fogorvosi ellátás körzeteit. 
 

Az 5. §-hoz 
 

Meghatározza a felnőtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást. 
 

A 6. §-hoz 
 

Meghatározza a területi védőnői ellátás  körzeteit. 
 

A 7. §-hoz 
 

Meghatározza az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit. 
 

A 8. §-hoz 
 

A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza, valamint hatályon 
kívül helyezi a háziorvosi és fogorvosi ellátás körzeteiről, valamint a területi és intézményi 
védőnői ellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendeleteket. 
 

 
 


