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Előterjesztés 
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez  

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló  

önkormányzati rendelet megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a Miniszterelnökség 

területi közigazgatásért felelős államtitkárának utasítása alapján elvégezte a települési 

önkormányzatoknak az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXXIII. törvény 

felhatalmazása alapján alkotott, és az egészségügyi alapellátási körzetekre vonatkozó 

önkormányzati rendeletei törvényességi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként a 

Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt a háziorvosi körzetekről szóló 5/2002.(V.7.) 

önkormányzati rendelet, és a védőnői körzetekről szóló 8/2011.(VI.30.) önkormányzati 

rendelet hatályos jogi környezetbe helyezése tárgyában.  

 

A Kormányhivatal szakmai segítségnyújtása alapján a háziorvosi körzetekről szóló 

5/2002.(V.7.) önkormányzati rendelet és a védőnői körzetekről szóló 8/2011.(VI.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, és egy új, a háziorvosi, a házi 

gyermekorvosi, a fogorvosi, a védőnői és az iskola védőnői körzeteket megállapító rendelet-

tervezetet készítettünk tekintettel arra, hogy a fenti rendeletek megalkotása óta az 

egészségügyi alapellátásról szóló törvénynek a rendeletalkotásra való felhatalmazó 

rendelkezése is megváltozott, továbbá a módosítás terjedelme miatt a kodifikációs technikák 

is azt indokolták, hogy ne a meglévő szabályozás módosítására, hanem új rendelet 

megalkotására tegyek javaslatot. Hangsúlyozom azonban, hogy az orvosi és védőnői körzetek 

határai változatlanul kerültek átemelésre az új rendelet tervezetébe.  

A rendelet-tervezetet szakmai véleményezésre megküldtük az Országos Kórházi 

Főigazgatóságnak (OKFŐ), mint az alapellátásért felelős országos módszertani intézetnek, az 

Országos Tisztifőorvosnak, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztályának, a Magyar Orvosi Kamara Békés Megyei Területi 

Szervezetének, valamint a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének. 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ Egészségügyi Igazgatási Főosztálya és a Békés Megyei 

Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az egymással történt 

egyeztetést követően támogató véleményt formált a rendelet-tervezettel kapcsolatban. 

Véleményükben kifejtették, hogy a tervezet megfelel a jogszabályi feltételeknek és a 

vonatkozó szakmai iránymutatásoknak.  

A MOK Fogorvosok Területi Szervezete nyilatkozott, hogy azzal a feltétellel támogatja a 

rendelet megalkotását, ha a rendelettel érintett fogorvosok nyilatkoznak a tervezet tartalmával 
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kapcsolatban arról, hogy a jogszabály megalkotása nem sérti vagy veszélyezteti a fogászati 

alapellátásban dolgozó érintett fogorvosok személyes és anyagi érdekeit, egzisztenciáját. A 

területi ellátási kötelezettséggel működő két fogorvossal történt egyeztetést követően mindkét 

fogorvos nyilatkozott arról, hogy tudomásul veszik a rendelet-tervezetben foglaltakat, és 

mivel az körzetmódosítást nem tartalmaz, így a tervezet szerinti jogszabályalkotás számukra 

anyagi kárt nem okoz.  

 

A megkeresett további szervektől határidőn belül, de annak letelte után sem érkezett 

vélemény a rendelet-tervezettel kapcsolatban.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

Csorvás, 2022. február 8. 

 

 

    Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi s.k. 

       jegyző 
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Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2022.(…..) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

(TERVEZET) 

 

Csorvás 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 meghatározott feladatkörében eljárva- az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ, az országos tisztifőorvos, valamint a működési 

engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének 

kikérésével – a következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csorvás város közigazgatási területén működő háziorvosi 

körzetekre, a házi gyermekorvosi körzetre, a fogorvosi körzetekre, a védőnői körzetekre, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

2. § (1) Csorvás Város Önkormányzata a város közigazgatási területén három háziorvosi 

körzetet, egy házi gyermekorvosi körzetet, két fogorvosi körzetet, két védőnői körzetet, és egy 

iskola védőnői körzetet alakít ki. 

(2) A háziorvosi körzetek területi beosztását és székhelyét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

(3) A házi gyermekorvosi körzet területi beosztását és székhelyét a rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. 

(4) A fogorvosi körzetek területi beosztását és székhelyét a rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(5) A védőnői körzetek területi beosztását és székhelyét a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

3. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást feladat-ellátási szerződés keretében az 

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása központi orvosi ügyelete útján látja el az 

önkormányzat. Az ügyeleti ellátás székhelye: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 

4. § Az iskola-egészségügyi ellátás körébe a Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és 

Bölcsődéje és a Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola köznevelési intézmények tartoznak. 

(2) Az iskola-egészségügyi ellátást a házi gyermekorvosi ellátást nyújtó vállalkozó házi 

gyermekorvossal kötött feladatellátási-szerződés keretében látja el az önkormányzat.   

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 5/2002.(V.7.) önkormányzati rendelet, és a 

védőnői körzetekről szóló 8/2011.(VI.30.) önkormányzati rendelet. 
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1. melléklet a ………………..önkormányzati rendelethez 

a háziorvosi körzetek területi beosztásáról és székhelyéről 

 

1. Az 1. számú háziorvosi körzet  

1.1. területi beosztása :  

Tavasz u. 

Nefelejcs u. 

Zöldpálya u. 

      Kazinczy u. 

Árpád u. 

Széchenyi u. 

Szent István u.  

Szántó K. J. u.  

Rákóczi u. kivéve a Petőfi utcától Orosháza felé tartó utcaszakasz páratlan oldalát 

Micsurin u. 

Bem u. 

Áchim u. 

Búzavirág u. 

Jókai u. 

Békéscsabai u. páros számú oldala 

Batthyány u. észak felőli része a Rákóczi utcáig 

Vörösmarty u. észak felőli része a Rákóczi utcáig 

Petőfi u. észak felőli része a Dózsa utcáig 

Arany J. u. észak felőli része a Dózsa utcáig 

Kisfaludy u. észak felőli része a Dózsa utcáig 

Bajcsy-Zs. u. észak felőli része a Dózsa utcáig, kivéve a Békéscsabai és Bocskai u. közötti 

szakaszának páratlan oldala 

Kossuth u. keleti része a Petőfi utcáig 

Hunyadi u. keleti része a Petőfi utcáig 

Kölcsey u. keleti része a Petőfi utcáig 

Gremsperger u. keleti része a Petőfi utcáig 

Ady E. u. keleti része a Petőfi utcáig 

Aradi u. keleti része a Petőfi utcáig 

József A. u. keleti része a Petőfi utcáig 

Dózsa u. páros számú oldalának keleti része a Petőfi utcáig 

Tanya 117-122, 129-156, és 165 sz. 

 

1.2. Székhelye: Csorvás, Kinizsi u. 2. 

1.3. Képviselője: a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó háziorvos 

1.4. Szakma kódja, megnevezése: 6301 háziorvosi ellátás 

 

2. A 2. számú háziorvosi körzet 

2.1. területi beosztása:  

Rákóczi u. Petőfi utcától Orosháza felé tartó utcaszakasz páratlan oldala 

Kossuth u. nyugati része a Petőfi utcáig 

Hunyadi u. nyugati része a Petőfi utcáig 

Kölcsey u. nyugati része a Petőfi utcáig 

Gremsperger u. nyugati része a Petőfi utcáig 

Ady u. nyugati része a Petőfi utcáig 

Aradi u. nyugati része a Petőfi utcáig 

József A. u. nyugati része a Petőfi utcáig 

Dózsa u. páratlan számú oldalának nyugati része a Petőfi utcáig 

Előd u. 

Bartók u. északi része a Dózsa utcáig 
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Békéscsabai u. páratlan számú oldala 

Bajcsy-Zs. u. Békéscsabai és Bocskai utcák közötti szakaszának páratlan oldala 

Tompa u. 

Zrínyi u. 

Berzsényi u. 

Vak Bottyán u. 

Liget u. 

Móra u. 

Gárdonyi u. 

Katona J. u. 

Kinizsi u. 

Dobó u. 

Gábor Á. u. 

Esze T. u. 

Thököly I. u. 

Bercsényi u. 

Tanya 123-128, 288-430 sz. 

 

2.2. Székhelye: Csorvás, Kinizsi u. 2. 

2.3. Képviselője: a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó háziorvos 

2.4. Szakma kódja, megnevezése: 6301 háziorvosi ellátás 

 

3. A 3. számú háziorvosi körzet 

3.1. területi beosztása:  

Bocskai u. 

Mikszáth u. 

Hóvirág u. 

Október 6. u. 

Móricz u. 

Március 15. u. 

Munkácsy u. 

Dózsa u. kivéve a páratlan számú oldalának nyugati része a Petőfi utcáig 

Bacsó B. u. 

Somogyi B. u. 

Táncsics M. u. 

Bartók B. u. déli része a Dózsa utcáig 

Álmos u. 

Batthyány u. déli része a Dózsa utcától 

Vörösmarty u. déli része a Dózsa utcától 

Petőfi u. déli része a Dózsa utcától 

Arany J. u. déli része a Dózsa utcától 

Kisfaludy u. déli része a Dózsa utcától 

Bajcsy-Zs. u. déli része a Dózsa utcától, és a Bocskai és Dózsa u. közötti szakaszának 

páratlan oldala 

Tanya 20-116, 158-273, kivéve Tanya 165. sz. 

3.2. Székhelye: Csorvás, Kinizsi u. 2. 

3.3. Képviselője: a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó háziorvos 

3.4. Szakma kódja, megnevezése: 6301 háziorvosi ellátás 
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2. melléklet a ……………………… önkormányzati rendelethez 

a házi gyermekorvosi körzet területi beosztásáról és székhelyéről 

 

1. Csorvás város közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot 

2. A körzet székhelye: Csorvás, Kinizsi u. 2. 

3. Képviselője: a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó házi gyermekorvos 

4. Szakma kódja, megnevezése: 6302 házi gyermekorvosi ellátás 
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3. melléklet a ………………. önkormányzati rendelethez 

a fogorvosi körzetek területi beosztásáról és székhelyéről 

 

1. Az 1. számú fogorvosi körzet  

1.1. területi beosztása  

Áchim u.  

Ady E. u. 2-32-ig  

Arany J. u. 1-17-ig és 2-12-ig  

Árpád u. 1-27-ig és 2-38-ig  

Bajcsy-Zs. u. 1-47-ig és 2-30-ig  

Békéscsabai u.  

Bem J. u.  

Bercsényi M. u.  

Búzavirág u.  

Dobó I. u.  

Esze T. u.  

Gábor Á. u.  

Gárdonyi Géza u.  

Gremsperger u. 1-27-ig és 2-36-ig  

Hunyadi J. u. 1-35-ig és 2-28-ig  

István király u. 1-19-ig és 2-28-ig  

Jókai u.  

Katona J. u.  

Kazinczy u. 1-29-ig és 2-24-ig  

Kinizsi u.  

Kisfaludy u. 1-29-ig és 2-8-ig  

Kossuth u. 1-35-ig és 2-22-ig  

Kölcsey u. 1-37-ig és 2-26-ig  

Liget u.  

Liszt F. u.  

Micsurin u.  

Móra F. u.  

Nefelejcs u.  

Petőfi u. 1-19-ig  

Rákóczi u. 1-29-ig és 2-16-ig  

Szántó K. J. u.  

Széchenyi u. 1-19-ig és 2-36-ig  

Thököly I. u.  

Zöldpálya u.  

Zrínyi u.  

Tompa u.  

Vak Bottyán u.  

Tanya 282-430-ig, kivéve 405 

 

1.2. Székhelye: Csorvás, Bajcsy-Zs. u. 40. 

1.3. Képviselője: a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó fogorvos 

1.4. Szakma kódja, megnevezése: 1300 fogászati ellátás 
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2. A 2. számú fogorvosi körzet 

2.1. területi beosztása  

Ady E. u. 1-53-ig és 34-62-ig  

Álmos u.  

Arany J. u. 19-31-ig és 14-26-ig  

Árpád u. 29-53-ig és 40-64-ig  

Bacsó B. u.  

Bajcsy-Zs. u. 49-99-ig és 32-76-ig  

Bartók B. u.  

Batthyány u.  

Bocskai u.  

Dózsa Gy. u.  

Előd u.  

Gremsperger u. 29-59-ig és 38-94-ig  

Hóvirág u.  

Hunyadi J. u. 33-99-ig és 30-100-ig  

István király u. 21-35-ig és 30-44-ig  

József A. u.  

Kazinczy u. 31-47-ig és 26-56-ig  

Kisfaludy u. 31-37-ig és 10-22-ig  

Kossuth u. 37-51-ig és 24-46-ig  

Kölcsey u. 39-63-ig és 28-52-ig  

Március 15. u.  

Mikszáth K. u.  

Móricz Zs. u.  

Munkácsy M. u.  

Október 6. u.  

Petőfi u. 21-29-ig és 2-34-ig  

Rákóczi F. u. 31-99-ig és 18-62-ig  

Aradi u.  

Somogyi B. u.  

Széchenyi u. 21-61-ig és 36/1-84-ig  

Táncsics M. u.  

Tavasz u.  

Vörösmarty u.  

Tanya 19-274-ig és a 405. sz. 

 

2.2. Székhelye: Csorvás, Kinizsi u. 2. 

2.3. Képviselője: a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező vállalkozó fogorvos 

2.4. Szakma kódja, megnevezése:  1300 fogászati ellátás 
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4. melléklet a ………………. önkormányzati rendelethez 

a védőnői körzetek területi beosztásáról és székhelyéről 

 

1. Az 1. számú védőnői körzet területi beosztása: 

Áchim L. András utca 

Ady Endre utca 2-32., 1-27. 

Álmos utca 

Arany János utca 2-6., 1-7., 25-29. 

Árpád utca 

Bacsó Béla utca 

Bajcsy-Zs. Endre utca 2-74.,1.,3. 

Bartók Béla utca 30-60., 29-57. 

Batthyány Lajos utca 1-9.,18.,20. 

Békéscsabai utca 

Bem József utca 

Búzavirág utca 

Dózsa György utca 1-57., 2-30. 

Gremsperger József utca 2-36., 1-27. 

Hunyadi János utca 2-28., 1-31. 

István király utca 

Jókai Mór utca 

József Attila utca 2-30., 1-29. 

Kazinczy Ferenc utca 

Kisfaludy Sándor utca 1-11., 35., 37., 14-18. 

Kossuth Lajos utca 2-22., 1-35. 

Kölcsey Ferenc utca 2-26., 1-37. 

Liszt Ferenc utca 

Micsurin utca 

Nefelejcs utca 

Petőfi Sándor utca 1-5., 25-végig, 2-12., 28-végig 

Rákóczi Ferenc utca 2-66., 3-29. 

Aradi utca 2-34., 1-23. 

Somogyi Béla utca 

Szántó-Kovács János utca 

Széchenyi István utca 

Táncsics Mihály utca 

Tavasz utca 

Vörösmarty Mihály utca 1-11., 33-végig, 2-8., 20-végig 

Zöldpálya utca 

Tanya 117-122, 129-156, 158-273. 

Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola 5920 Csorvás, István király u. 34. 

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. 

 

Székhely: Csorvás, Kinizsi u. 2. 

 

2. A 2. számú védőnői körzet területi beosztása: 

Ady Endre utca 34-62., 29-53. 

Arany János utca 8-18., 9-23. 

Bajcsy-Zs. Endre utca 5-99. 

Bartók Béla utca 1-27., 2-28. 

Batthyány Lajos utca 11-23., 4-16. 

Bercsényi utca 

Berzsenyi Dániel utca 

Bocskai István utca 
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Dobó István utca 

Dózsa György utca 32-72. 

Előd utca 

Esze Tamás utca  

Gábor Áron utca 

Gárdonyi Géza utca 

Gremsperger József utca 38-94., 29-57. 

Hóvirág utca 

Hunyadi János utca 30-100., 33-99. 

József Attila utca 32-66., 31-67. 

Katona József utca 

Kinizsi Pál utca 

Kisfaludy Sándor utca 2-12., 17-33. 

Kossuth Lajos Utca 24-34., 37-51. 

Kölcsey Ferenc utca 28-52., 39-63. 

Liget utca 

Március 15. utca 

Mikszáth Kálmán utca 

Móra Ferenc utca 

Móricz Zsigmond utca 

Munkácsy Mihály utca 

Október 6. utca 

Petőfi Sándor utca 7-23., 14-26. 

Rákóczi Ferenc utca 31-99. 

Aradi utca 36-68., 25-51. 

Thököly Imre utca 

Tompa Mihály utca 

Vak Bottyán utca 

Vörösmarty Mihály utca 13-31., 10-18. 

Zrínyi Miklós utca 

Tanya 123-128, 288-430, 20-116 

Csorvási Gulyás Mihály Általános Iskola 5920 Csorvás, István király u. 34. 

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája és Bölcsődéje 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. 

 

Székhely: Csorvás, Kinizsi u. 2. 
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Indokolás 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

 …./2021. (….) önkormányzati rendeletéhez 

 

Az önkormányzati rendelet tervezetének címe: 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2021. (….) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Általános indokolás: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtással élt a háziorvosi körzetekről 

szóló 5/2002.(V.7.) önkormányzati rendelet, és a védőnői körzetekről szóló 8/2011.(VI.30.) 

önkormányzati rendelet hatályos jogi környezetbe helyezése tárgyában. Az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény alapján a települési önkormányzatnak 

rendeletalkotási kötelezettsége áll fenn az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározása 

tárgyában.  

 

Részletes indokolás: 

 

A helyi rendelet-alkotást - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában 

foglaltaknak megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indokolom: 

 

 

A rendelet 1.§-ához: A rendelet hatályát határozza meg. 

2.§-ához: Az alapellátási körzetek fajtájáról és számáról, valamint a rendeletnek az előzőeket 

részletező mellékleteiről rendelkezik. 

  

3.§-ához: Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás módját határozza meg. 

 

4.§-ához: Az iskola-egészségügyi ellátás módját határozza meg, és az ellátási körbe tartozó 

intézményeket nevesíti.  

 

5.§-ához: Hatályosító, továbbá hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
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Előzetes hatásvizsgálat 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

a …./2022. (….) önkormányzati rendeletéhez 

 

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 a képviselő-testületet tájékoztatni kell. 

 

Ennek a kötelezettségnek azt alábbiakban teszek eleget: 

 

1. A rendeletalkotás és alkalmazás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

A rendeletnek gazdasági és költségvetési hatása nincs. 

 

2. A rendeletalkotás és alkalmazás környezeti és egészségügyi következményei: 

 

A rendelet által szabályozott alapellátási körzetek biztosítják, hogy a település lakói 

hozzájuthassanak a háziorvosi, a védőnői és fogorvosi alapellátáshoz, valamint az ügyeleti 

ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények gyermekei és tanulói 

számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok 

ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása. 

 

3. A rendeletalkotás és alkalmazás adminisztratív terheket befolyásoló hatása:  

 

A rendelet végrehajtása jelentős adminisztratív terhet nem eredményez, a végrehajtáshoz 

szükséges személyi állomány biztosított. Az ellátási kötelezettséggel rendelkező szolgáltatók 

érvényes működési engedéllyel rendelkeznek. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következménye:  

 

Az egészségügyi alapellátás körzetei meghatározásáról szóló rendelet elfogadását magasabb 

szintű jogszabály, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdése teszi kötelezővé, a Képviselő-testület a rendelet elfogadásával törvényi 

kötelezettségét teljesíti.  

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik. 

Az alapellátás egyrészt a szolgáltatóval megkötött szerződés, valamint a védőnők 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazásával, illetve társulás útján valósul 

meg. 

 


