
Tisztelt Képviselő testület! 
  
Az Önkormányzat közigazgatási területén működő területi védőnői ellátás és az          
iskola-egészségügyi ellátás körzeteit az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló többször         
módosított 6/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelet 6. és 7. mellékletei tartalmazzák. Az            
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes       
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (13) bekezdése alapján a szolgáltató              
a védőnői szolgálat által ellátandók létszámát a szeptember 30-ai állapotnak megfelelően           
október 31. napjáig jelenti a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (NEAK), ezért a           
védőnői körzeteket minden év szeptemberében szükséges felülvizsgálni.  
 
A területi védőnői körzetek és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteinek felülvizsgálata a           
Szent Kristóf Szakrendelő, mint szolgáltató közreműködésével valósult meg. Az új utcák,           
közterületek, házszámok területi védőnői körzetekbe sorolása, szükséges korrigálása − a          
védőnők javaslatát is figyelembe véve − az alábbiak szerint megtörtént. 
  
1) 
  
Új közterület, házszám a II/22. védőnői körzetben – Budafoki út 58-tól 70-ig páros oldal, a               
III/28. védőnői körzetben − Fehérvári út 163-tól 191-ig, a IV/38. védőnői körzetben –          
Balatoni út 26 tól 40-ig páros oldal, a V/45. védőnői körzetben − Körtevirág utca. 
  
2) 
Az oktatási intézmények létszámadatait áttekintve finanszírozási és ellátási érdekből a          
szolgáltatást nyújtó Szent Kristóf Szakrendelő javaslata alapján az iskola-egészségügyi         
ellátás körzeteinél belső átcsoportosítás történt. Az átcsoportosítás következtében átkerülő         
intézmény a 6. iskola-egészségügyi körzetben − Őrmezei Általános Iskola, Menyecske utca           
2. – Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium Kincskereső Tagiskola, Fogócska utca 6.,             
- a 7. iskola-egészségügyi körzetben – Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú             
Művészeti Iskola és Óvoda, Muskétás utca 1., a 10. iskola-egészségügyi körzetben – BME             
Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Egry József utca 1-3. 
Intézmény megváltozott nevének átvezetése a 4. iskola-egészségügyi körzetben - Weiner          
Leó Katolikus Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium,         
Neszmélyi út 30. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a           
módosító rendeletet megalkotni. 
  
Budapest, 2018. szeptember 7. 
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