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Tisztelt Képviselő-testület!
2015. július 1-je óta az I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltéséről az
Önkormányzat gondoskodik, a körzet betöltésére folyamatosan lehet pályázatot
benyújtani. Hivatalos jelentkezés még nem érkezett, viszont van egy komoly
érdeklődő. A vele történő informális egyeztetések alapján vetődött fel, hogy az I.
számú gyermekorvosi körzet betöltése érdekében tegyünk olyan lépéseket, melyek a
praxist vonzóbbá teszik. Ez a körzet területének kiterjesztését, eszközfejlesztését,
illetve a jelenlegi rendelőhasználati feltételek átgondolását jelentik.
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosítása
A tartósan betöltetlen körzetekben a praxisjog megszerzését az állam minden évben
támogatással igyekszik ösztönözni. A támogatás célja a legalább 12 hónapja
betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének
támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az
alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen
történő ellátása érdekében.
Pályázatot nyújthat be az az orvos, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi
feltételek alapján háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja,
hogy az adott háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló
orvosi tevékenységet végez az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti
működési formában, de minden esetben személyes közreműködésével. Feltétel
továbbá, hogy pozitív pályázati eredményhirdetést követő 3 hónapon belül – de
legkésőbb 2017. november 30-ig – a pályázott háziorvosi/fogorvosi szolgálatra a
pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási
szerződést köt. A pályázat benyújtási határideje folyamatos, de legkésőbb 2017.
október 15-ig be kell nyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a betölteni kívánt
háziorvosi/fogorvosi körzetet fenntartó önkormányzat szándéknyilatkozatát arra
vonatkozóan,
hogy
egészségügyi
szolgáltatóként
a
pályázót
háziorvosként/fogorvosként alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével
működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-ellátási
szerződést köt. Az elnyerhető támogatási összeg a legalább 12 hónapja betöltetlen
szolgálat betöltése esetén nettó 12.000.000,- Ft, a legalább 24 hónapja betöltetlen
szolgálat betöltése esetén: nettó 14.000.000,- Ft. A betöltésre kerülő háziorvosi
szolgálat ellátandó lakosságszámának gyermek körzet esetén meg kell haladnia az 500
főt. E utóbbi feltétel jelenleg nem teljesül az I. számú házi gyermekorvosi körzet
esetében, ahhoz szükséges a körzet területének bővítése, értelemszerűen egy másik
körzet kárára.
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A dombóvári lakosság és gyermekek számának évről-évre bekövetkező csökkenése
sajnos meglátszik a gyermekorvosi körzetek esetében is. Ezt az alábbiak táblázat
szemlélteti a leginkább:
Házi gyermekorvosi körzetek
Körzet száma

I. számú házi
gyermekorvosi
körzet
(betöltetlen)
II. számú házi
gyermekorvosi
körzet (dr.
Keller Tamás)
III. számú házi
gyermekorvosi
körzet (dr. Belt
Éva)
IV. számú házi
gyermekorvosi
körzet (dr.
Alacsony
Mária)

2017.
január
0-14 év
közöttiek

2016.
január
0-14 év
közöttiek

2015.
január
0-14 év
közöttiek

2014.
január
0-14 év
közöttiek

2013.
január
0-14 év
közöttiek

2012.
január
0-14 év
közöttiek

389

380

368

357

375

375

489

513

517

532

520

534

639

638

665

676

703

698

715

753

754

756

759

785

Ahogy látható, az I. számú házi gyermekorvosi körzet évek óta alacsony
gyerekszámmal rendelkezik. A jelenlegi legnagyobb körzetből áthelyezhetők olyan
belvárosi közterületek, amelyek következtében az I. számú körzet lakosságszáma
megnövelhető. Ez a Zrínyi utcát, az Ady utca páratlan oldalát, a Lucza hegyi utcát és
az Erzsébet utca Ady utcától Rákóczi utcáig tartó szakaszát jelenti (így a kisebb körzet
0-14 éves lakosságszáma 506-ra emelkedne, a nagyobb IV. számúé pedig 606-ra
redukálódna). A csökkenéssel érintett praxist betöltő dr. Alacsony Mária hozzájárul a
változtatáshoz.
Egy új, csak gyermekeket ellátó körzetet vállaló szolgáltató akkor kapna egyébként
finanszírozást, ha a gyerekkorú lakosság száma 600 és 800 fő közé esne. Ebből az
következik, hogy a dombóvári gyerekkörzetek egyre inkább elmaradnak az „elvárt”
nagyságtól, aminek hosszútávon lehetnek következményei. Meg kell említeni, hogy a
finanszírozást jelentősen meghatározza a bejelentkezett betegek száma (ún.
„kártyaszám”). E tekintetben például az I. számú gyermekorvosi körzet mintegy 500
kártyával rendelkezik (a két év alatt ez a szám így is több százzal csökkent!), és a többi
körzet esetében is a kártyaszám jóval meghaladja a tényleges gyermeklakosságszámot. Ez a dombóvári gyerekorvosok szakértelmét, és a feléjük
megnyilvánuló bizalmat jelenti, mivel nemcsak dombóvári gyermekeket jelentenek be
hozzájuk.
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Mindezekre tekintettel kérem az előterjesztés részét képező rendeletmódosítás
elfogadását.
Az I. számú házi gyermekorvosi körzet eszközfejlesztése, a körzeti orvosi
rendelők működtetésében való nagyobb önkormányzati szerepvállalás
Az körzetre kapott finanszírozás felhasználása érdekében javasolt a tárgyi feltételek
javítása (új számítógép és monitor, irodaszékek). A rendelőben lévő eszközöket a
körzetet betöltő szolgáltató használatra megkapja, az eszközfejlesztés egyébként erre
tekintettel is indokolt. Az I. számú körzet esetében a működtetéshez előírt tárgyi
feltételek megvannak, a tavalyi hatósági ellenőrzés sem talált kifogást.
A körzet betöltése ösztönzésének egyik fontos eleme lenne az önkormányzati
fenntartású védőnői szolgálatokkal együtt működő gyermekorvosi rendelők használata
körében a kiterjedtebb önkormányzati közreműködés.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény értelmében a praxis
fenntartásához való hozzájárulási kötelezettség körében a települési önkormányzat
köteles gondoskodni
a) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott rendelő
praxisjoggal rendelkező háziorvos részére történő térítésmentes használatba adásáról,
b) - amennyiben a rendelő nem a háziorvos vagy a háziorvosi szolgáltató tulajdonában
van - a rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a
falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges
cseréjével járó munkák elvégzéséről.
Az önkormányzat a fenti törvényi kötelezettségnek eleget tesz, és jelenlegi
szerződések úgy rendelkeznek, hogy háziorvosi szolgáltató viseli a rendelőre, és
arányosan a váróteremre eső, annak használatával rendszerint együtt járó és a rendes
gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, a közüzemi költségeket is
beleértve, valamint feladata a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot
fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák elvégzése és költségeinek
viselése. A rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot biztosításával kapcsolatos
részletes üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatok megosztásáról a
szerződések melléklete rendelkezik. A szerződések értelmében a szolgáltató köteles
berendezni a várótermet a kulturált betegellátásnak megfelelő színvonalon, valamint a
háziorvos kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, külön
jogszabályban (60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet) meghatározott szakmai
minimumfeltételek külön önkormányzati térítés nélküli biztosítása, beleértve az orvosi
működéshez szükséges jogszabályban előírt eszközök beszerzését, valamint azoknak
az orvosi tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges állapotban tartását saját
költségen, továbbá a háziorvos feladata a veszélyes hulladék elszállíttatása. A
beszerzett eszközök természetesen a szolgáltató tulajdonát is képezik.
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Az önkormányzat a következőket vállalná az eddigiektől eltérően valamennyi orvosi
(háziorvosi, fogorvosi, házi gyermekorvosi) rendelőnél:
• A rendelőt magában foglaló ingatlan, illetve az ingatlan körüli járdák
síkosságmentesítése és a hóeltakarítás.
• A rendelőt magában foglaló ingatlan és az ingatlanok körüli köz- és zöldterület
gondozása.
• A várótermi bútorok beszerzése, cseréje, a várótermi berendezések
karbantartása.
• Az vízellátási és vízelvezetési, az elektromos és a fűtési rendszer, lámpatestek
karbantartása, javítása.
• A tűzoltó készülékek ellenőriztetése, tűzveszélyességi felülvizsgálat.
• A váróterem, a toalettek, illetve a mellékhelyiségek karbantartása, javítása.
• Mellékvízmérő-órák időszakos hitelesítése, cseréje.
A házi gyermekorvosi rendelők kapcsán – lényegében védőnői tanácsadó
helyiségékhez hasonlóan –továbbá az önkormányzat
• szállítatná el a veszélyes hulladékot (ez már részben a védőnői szolgálattal
közösen történik),
• a házi gyermekorvossal egyeztetve és indokolt kérelme alapján biztosítaná a
külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó
felszereléseket (az orvosi szoftveren és telefonkészülékeken kívül ide tartozna:
vizsgáló ágy és lámpa, hűtőszekrény, számítógép és nyomtató), orvosi gépműszereket, a kulturált betegfogadást szolgáló bútorzat beszerzését, cseréjét és
karbantartását.
• feladata lenne a rendelőhelyiség állagában, berendezéseiben keletkezett hibák
megszüntetése, vagyis lényegében a belső javítási munkák elvégzése.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.

I. Határozati javaslat
a betöltetlen I. számú házi gyermekorvosi körzetben történő eszközfejlesztésről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi
feladatellátásért járó állami finanszírozás felhasználása érdekében hozzájárul, hogy a
betöltetlen I. számú házi gyermekorvosi körzetben a rendelő működtetéséhez
kapcsolódó tárgyi eszközök kerüljenek beszerzésre legfeljebb a feladatellátásért járó
állami finanszírozás erejéig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges kötelezettségvállalások
és jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
5

II. Határozati javaslat
az egészségügyi célú ingatlanok működtetésével összefüggő önkormányzati
feladatok felülvizsgálatáról és a házi gyermekorvosi szolgáltatókkal való
szorosabb együttműködésről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a praxisjoggal rendelkező
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátást végző egészségügyi
szolgáltatók által használt önkormányzati tulajdonú egészségügyi célú
ingatlanokkal kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatók helyett 2017. július 1jétől az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja:
− A rendelőt magában foglaló ingatlan, illetve az ingatlan körüli járdák síkosságmentesítése és a hóeltakarítás.
− A rendelőt magában foglaló ingatlan és az ingatlanok körüli köz- és zöldterület
gondozása.
− A várótermi bútorok beszerzése, cseréje, a várótermi berendezések
karbantartása.
− Az vízellátási és vízelvezetési, az elektromos és a fűtési rendszer, lámpatestek
karbantartása, javítása.
− A tűzoltó készülékek ellenőriztetése, tűzveszélyességi felülvizsgálat.
− A váróterem, a toalettek, illetve a mellékhelyiségek karbantartása, javítása.
− Mellékvízmérő-órák időszakos hitelesítése, cseréje.
2. A Képviselő-testület a házi gyermekorvosi szolgáltatók feladatellátásnak támogatás
érdekében és védőnői tanácsadókkal való közös működés érdekében az 1. ponton
kívül vállalja továbbá 2017. július 1-jétől
− a veszélyes hulladék elszállítását,
− a házi gyermekorvossal egyeztetve és indokolt kérelme alapján a külön
jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó
felszerelések (az orvosi szoftver és telefonkészülékek kivételével), orvosi gépműszerek, a kulturált betegfogadást szolgáló bútorzat beszerzése, cseréje,
karbantartása,
− a rendelőhelyiség állagában, berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetése,
kijavítása.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi alapellátást végző egészségügyi szolgáltatók tájékoztatására, és a velük
kötött feladat-ellátási szerződések következő módosítása során a vonatkozó
szerződésese rendelkezések aktualizálására.
Szabó Loránd
polgármester
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Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2017. (…) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló
15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 foglalt feladatkörében eljárva az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a
melléklet lép.
2. §
Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.
Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző
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1. melléklet a …/2017. (…) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 15/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A házi gyermekorvosi körzetek székhelye és közterületek általi lehatárolása

1. Az I. számú házi gyermekorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Hóvirág utca 1.
Az I. számú házi gyermekorvosi körzet közterületi lehatárolása:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.

Ady Endre utca páratlan oldal
Árnyas utca
Árvácska utca
Búzavirág utca
Dália utca
Dr. Sáfár László utca
Erzsébet utca a Rákóczi utca és az Ady utca között
Fekete István köz
Fészek utca
Gyöngyvirág körút
Harangvirág utca
Hetényi utca
Hóvirág utca
Ibolya utca
Jácint utca
Kéknefelejcs utca
Kesztyű utca
Lang tanya
Liliom utca
Lucza hegyi utca
Madách utca
Margaréta utca
Muskátli utca
Orgona utca
Perczel Béla utca
Pipacs utca
Rákóczi utca a Teleki utcától az utca végéig
Rezeda utca
Rozmaring tér
Szegfű utca
Szent Imre tér
Szent László tér
Tátika utca
Teleki utca
Tinódi utca
Tulipán utca
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1.37.
1.38.
1.39.

Viola utca
Zöldfa utca
Zrínyi utca

2. A II. számú házi gyermekorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Pannónia út 5.
A II. számú házi gyermekorvosi körzet közterületi lehatárolása:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.

Árpád utca
Bajza utca
Bakadomb utca
Bartók Béla utca
Bezerédj utca
Cinege utca
Damjanich utca
Dombó Pál utca
Dr. Habsburg Ottó park
Fecske utca
Franjo Vlasic udvar
Fülemüle utca
Hunyadi tér páratlan oldal
Kazinczy sor
Kölcsey utca
Köztársaság utca a Kis-Konda patakig,
Mászlony puszta
Mikszáth Kálmán utca
Móricz Zsigmond utca
Pannónia út
Paál László utca
Pacsirta utca
Platán tér
Rákóczi utca a Teleki utcáig
Szent István tér
Szilfás puszta
Thököly utca
Tóth Ede utca
Vörösmarty utca

3. A III. számú házi gyermekorvosi körzet székhelye: Dombóvár, III. utca 35.
A III. számú házi gyermekorvosi körzet közterületi lehatárolása:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

48.vasúti őrház
93.vasúti őrház
93/A vasúti őrház
Alkonyat utca
Autóspihenő utca
Babits Mihály utca
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3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.

Balassi Bálint utca
Békató tanya
Béke utca
Bernát János utca
Bethlen Gábor utca
Borsos Miklós utca
Brulovics tanya
Buzánszky Jenő utca
Csendes utca
Csiky Gergely utca
Dankó Pista utca
Delta utca
Dőry Hugó utca
Eötvös utca
Erkel Ferenc utca
Esthajnal utca
Fasor utca
Fáy András utca
Fehérvári József utca
Fő utca
Fürdő utca
Gábor Béla utca
Gagarin utca
Gesztenyefa utca
Gunarasi út
Hableány utca
Hajnal utca
Hangulat utca
Holdfény utca
Horgásztanya
Horvay János utca
Hunyadi Mátyás utca
I. utca
Ifjúság utca
II. utca
III. utca
IV. utca
IX. utca
József Attila utca
Juhász Gyula utca
Kedves utca
Kernen tér
Kikelet utca
Kisfaludy Károly utca
Kiskonda puszta
Kodály Zoltán utca
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3.53.
3.54.
3.55.
3.56.
3.57.
3.58.
3.59.
3.60.
3.61.
3.62.
3.63.
3.64.
3.65.
3.66.
3.67.
3.68.
3.69.
3.70.
3.71.
3.72.
3.73.
3.74.
3.75.
3.76.
3.77.
3.78.
3.79.
3.80.
3.81.
3.82.
3.83.
3.84.
3.85.
3.86.
3.87.
3.88.
3.89.
3.90.
3.91.
3.92.
3.93.
3.94.
3.95.

Kórház utca
Kosztolányi utca
Köztársaság utca a Kis-Konda pataktól az utca végéig,
Krúdy Gyula utca
Liget utca
Liszt Ferenc utca
Május 1. utca
Március 15. tér
Martinovics utca
Mikes Kelemen utca
Monostor utca
Móra Ferenc utca
Munkácsy Mihály utca
Munkás tér
Nagykonda puszta
Napsugár utca
Park utca
Őrház utca
Ősz utca
Park utca
Parksor utca
Péczely László utca
Pihenés utca
Puskin tér
Radnóti utca
Saguly Károly tér
Sellő utca
Séta utca
Szarvasd puszta
Szent Vendel utca
Szigligeti utca
Szondi György utca
Tavasz utca
Termál utca
Tó utca
Útőrház
V. utca
Vadász utca
Vajda János utca
Vak Bottyán utca
VI. utca
VII. utca
VIII. utca

4. A IV. számú házi gyermekorvosi körzet székhelye: Dombóvár, Szabadság utca 2.
A IV. számú házi gyermekorvosi körzet közterületi lehatárolása:
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.
4.37.
4.38.
4.39.
4.40.
4.41.
4.42.
4.43.
4.44.
4.45.

53.vasúti őrház
56-os forradalom tere
94 vasúti őrház
Ady Endre utca páros oldal
Arany János tér
Bajcsy-Zsilinszky utca
Baross Gábor tér
Baross utca
Báthori utca
Batsányi utca
Bem utca
Bercsényi utca
Berzsenyi utca
Bikavér dűlő
Buda dűlő
Csap dűlő
Cserfa dűlő
Csokonai utca
Dáró utca
Deák Ferenc utca
Dobó utca
Donga dűlő
Dózsa György utca
Dr. Riesz József utca
Erdősor utca
Erzsébet utca az Ady utcáig
Esze Tamás utca
Ezerjó dűlő
Forrás dűlő
Földvár utca
Furmint dűlő
Fürt dűlő
Garay utca
Gárdonyi utca
Gólyavár
Gyár utca
Hamu völgy
Hébér dűlő
Hegyalja utca
Homoki dűlő
Hordó dűlő
Hunyadi tér páros oldal
Iskola dűlő
Ivanich Antal utca
Jágónaki dűlő
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4.46.
4.47.
4.48.
4.49.
4.50.
4.51.
4.52.
4.53.
4.54.
4.55.
4.56.
4.57.
4.58.
4.59.
4.60.
4.61.
4.62.
4.63.
4.64.
4.65.
4.66.
4.67.
4.68.
4.69.
4.70.
4.71.
4.72.
4.73.
4.74.
4.75.
4.76.
4.77.
4.78.
4.79.
4.80.
4.81.
4.82.
4.83.
4.84.
4.85.
4.86.
4.87.

Jókai utca
Juhfark dűlő
Kadarka dűlő
Kakasdombi köz
Kandó Kálmán utca
Kapinya dűlő
Kápolna utca
Kapos sor
Katona József utca
Kercseligeti dűlő
Kinizsi utca
Kossuth Lajos utca
Lehelsor
Márton tető
Mausch dűlő
Muskotály dűlő
Nyár utca
Nyerges dűlő
Oportó dűlő
Pázmány Péter utca
Petőfi utca
Pintes dűlő
Pulai dűlő
Rét utca
Rizling dűlő
Slavati dűlő
Szabadság utca
Széchenyi István utca
Szent Anna dűlő
Szent Gellért utca
Szepessi utca
Szigetsor
Szlanka dűlő
Szőlőhegy
Táncsics Mihály utca
Toldi Miklós utca
Tompa Mihály utca
Tüke dűlő
Tűzlepke sor
Vasút sor
Vincellér dűlő
Zádori József utca”
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Indokolás
1.
§
A házi gyermekorvosi körzetek határainak módosításáról rendelkezik.
2.
§
A hatálybalépésről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi
önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett
előzetes hatásvizsgálat megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:
Társadalmi hatás:
A házi gyermekorvosi körzetek határai kismértékben megváltoznak, de ez nem
jelenti azt, hogy az lakosaknak másik gyerekorvoshoz kell átjelentkezniük.
Gazdasági, költségvetési hatás:
Elfogadása esetén a rendeletnek költségvetési hatása nincs.
Környezeti és egészségi következmények:
A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt
hatása.
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az adminisztrációban változás nem következik be.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
következménye:
A rendeletmódosítás elfogadása indokolt, elfogadása esetén nő az I. számú házi
gyermekorvosi körzet területe, így nagyobb eséllyel lesz rá pályázó.
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendeletmódosítás végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
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