
Elıterjesztés és általános indoklás 
 a háziorvosi körzetek kijelölésérıl szóló 5/2002.(04.29.)sz. önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 
Tisztelt Képviselı-testület ! 
 
A 2001. évi CVII. tv. Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról ( ún. kórháztörvény) 
2002. március 31-én vált hatályossá. Ez a törvény módosította az önálló orvosi 
tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvényt is és kimondta, hogy mőködtetési jog alapján 
végezhetı önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – csak a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. A jogszabály 
alapján az errıl szóló rendeletet a törvény hatálybalépésétıl számított 3 hónapon belül kell 
megalkotni.  
Községünkben nem jelentett különösebb problémát a rendelet-tervezet elkészítése, hiszen 
korábban már volt önkormányzati döntés a háziorvosi körzetekrıl, így most csak a korábbi 
határozatokat kellett rendeleti formába foglalni.  
 
 
Alsónémedi, 2002. április 17. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
            jegyzı 



 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 
5/2002.(04.29.)sz. önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek kijelölésérıl 

 
 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete Az egészségügyi 
közszolgáltatások nyújtásáról szóló 2001. évi CVII.tv. 25.§.(7) bekezdése  és 26.§.n.) pontja 
alapján a községben mőködı háziorvosi körzetekrıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

(1) Alsónémedi Nagyközség közigazgatási területén két felnıtt háziorvosi körzet, illetve 
egy házi gyermekorvosi körzet mőködik.  

(2) Az Alsónémedi I.sz.  háziorvosi körzethez tartozó területek felsorolását e rendelet 
1.sz. melléklete tartalmazza.  

(3) Az Alsónémedi II. sz.  háziorvosi körzethez tartozó területek felsorolását e rendelet 
2.sz. melléklete tartalmazza. 

(4) Alsónémedi teljes közigazgatási területe az egyetlen házi gyermekorvosi szolgálat 
mőködési területéhez tartozik.  

 
2.§. 

 
Jelen rendelet 2002. május 1-én lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı a helyben szokásos 
módon gondoskodik. 
 
 
 
 
Alsónémedi, 2002. április 17. 
 
 
 
 
  dr. György Balázs    Rozgonyi Erik 
     polgármester           jegyzı 
 

 



1.sz. melléklet a háziorvosi körzetek kijelölésérıl szóló 
5/2002.(04.29.) sz. önkormányzati rendelethez 

 
 
 

1.sz. háziorvosi körzethez tartozó területek ( Dr. Kajáry László ellátási  területe) 
 
 

Liliom u. a Rákóczi utcától északra teljes egészében 
Széchenyi utca a Rákóczi utcától északra teljes egészében 
Felsıerdısor u. 
Zrínyi u. 
Diófa u. 
Kápolna u. 
Hunyadi u. 
Haraszti u. a Deák F. u. kezdetétıl északra 
Deák F. u. a Kisfaludy u. kezdetétıl 
Ady E. u. 
Bercsényi u. 
Orgona u. 
Mátyás kir. u. 
Aranyág u. 
Arany J. u. 
Kölcsey u. 
Május 1 tér 
Szent István tér 
Árpád u. 
Toldi u. 
Határ u. 
Nefelejcs u. 
Tulipán u. 
Ibolya u. 
Róna u. 
József A. u.  
Kistói u. 
Nefelejcs u. 
Nyárfa u. 
 

 
 



 
2.sz. melléklet a háziorvosi körzetek kijelölésérıl szóló 

5/2002.(04.29. )sz. önkormányzati rendelethez 
 
 
 

II.sz. háziorvosi körzethez tartozó területek ( Dr. Tholt Mária ellátási  területe) 
 
 
 
Akácfa u. 
Liliom u. a Rákóczi utcáig  
Alsóerdısor u. 
Széchenyi u. a Rákóczi utcáig 
Temetı u. 
Halászi K. u. 
Kinizsi u. 
Vörösmarty u. 
Ó u. 
Rákóczi u.  
Dózsa Gy. tér 
Iskola u. 
Haraszti u. a Deák F. u. kezdetéig 
Deák F. u. a Kisfaludy u. kezdetéig 
Kisfaludy u. 
Fı u. 
Petıfi S. u. 
Kossuth L. u. 
Somogyi B. u. 
Nap u. 
Hold u. 
Hıs u. 
Templom u. 
Damjanich u. 
Magyari u. 
Szabadság tér 
Bajcsy Zs. u. 
Jókai u. 
Garai bíró u. 
Rádai tanyák 
Fı úti erdı 
Ócsai u. 
 
 
 


