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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2010. (...) önkormányzati 

rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Előadó:  Dr. Kovács Zoltán polgármester 

 Benecz Rita szociális és egészségügyi osztályvezető 



Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

………/2010. (…………….) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önálló orvosi tevékenységről szóló, többször 

módosított 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 

alkotja: 

1. § 

 

Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendeletének a 

15. melléklete helyébe a 1. melléklet, a 16. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

3. § 

 

A 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében az „1. sz. melléklet” szövegrész helyébe a 

„1. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 2. mellékletében az „2. sz. 

melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” 

szövegrész, a 3. mellékletében az „3. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „3. melléklet a 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 4. mellékletében az „4. sz. melléklet” szövegrész 

helyébe a „4. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 5. mellékletében 

az „5. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „5. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati 

rendelethez” szövegrész, a 6. mellékletében az „6. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „6. melléklet a 

4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 7. mellékletében az „7. sz. melléklet” 

szövegrész helyébe a „7. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 8. 

mellékletében az „8. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „8. melléklet a 4/2002. (IV.23.) 

önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 9. mellékletében az „9. sz. melléklet” szövegrész helyébe a 

„9. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 10. mellékletében az „10. 

sz. melléklet” szövegrész helyébe a „10. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” 

szövegrész, a 11. mellékletében az „11. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „11. melléklet a 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 12. mellékletében az „12. sz. melléklet” 

szövegrész helyébe a „12. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 13. 

mellékletében az „13. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „13. melléklet a 4/2002. (IV.23.) 

önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 14. mellékletében az „14. sz. melléklet” szövegrész helyébe 

a „14. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 17. mellékletében az 

„17. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „17. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” 

szövegrész, a 18. mellékletében az „18. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „18. melléklet a 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 19. mellékletében az „19. sz. melléklet” 

szövegrész helyébe a „19. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 20. 

mellékletében az „20. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „20. melléklet a 4/2002. (IV.23.) 

önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 21. mellékletében az „21. sz. melléklet” szövegrész helyébe 

a „21. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 22. mellékletében az 

„22. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „22. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” 

szövegrész, a 23. mellékletében az „23. sz. melléklet” szövegrész helyébe a „23. melléklet a 4/2002. 

(IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész, a 24. mellékletében az „24. sz. melléklet” 

szövegrész helyébe a „24. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez” szövegrész lép. 

 

Pápa, 2010. november 4. 

 

Dr. Kovács Zoltán        Kanozsainé dr. Pék Mária  

   polgármester        jegyző 

 
 

(*A vastag betűvel szedett szövegrész a törvény szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza) 



 

1. melléklet a (….) önkormányzati rendelethez 

 

„15. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

3. sz. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 

UTCA NÉVJEGYZÉKE 

 

           

3. sz. körzet:         Rendelő címe: 8500 Pápa, Huszár ltp.   Tel: 510-154. 

 

Bánki D. u. 

Bella u. 

Bocsor I. u. 

Csapó u. 

Csizmadia u. 

Csutorás u. 

Egressy B. u. 

Erkel F. u. 

Fáy A. ltp. 

Fazekas u. 

Gábor D. u. 

Gombkötő u. 

Harangöntő u. 

Honvéd u. 

Huszár ltp. 

Jedlik Ányos u 

Kandó K. u. 

Kelmefestő u. 

Kodály Z. u. 

Kuruc u. 

Liliom u. 

Margaréta u. 

Mester u. 

Mézeskalács u. 

Muskátli u. 

Napraforgó u. 

Puskás Tivadar u. 

Rádióállomás 

Szövetkezet u. 

 Tulipán u. 

Viczai J. u”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. melléklet a (….) önkormányzati rendelethez 

 

„16. melléklet a 4/2002. (IV.23.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

4. sz. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET 

UTCA NÉVJEGYZÉKE 

 

4. sz. körzet:     Rendelő címe: 8500 Pápa, Vízmű u. 1.     Tel: 324-913. 

Akác sor 

Alsó u. 

Árvácska u. 

Baráth malom 

Barázda u. 

Besenyő malom 

Birsalma u. 

Bocsor köz 

Csíracsapás sor 

Dárda u. 

Derü u. 

Dió sor 

Dóra u. 

Felleg u. 

Felső u. 

Fűzfa u. 

Gazdaság u. 

Gödrös u. 

Hantai út 

Harmat u. 

Hatkerekű malom 

Hegyalja u. 

Igal u. 

Igali u. 

Irinyi József u. 

Isaszegi u. 

Jeges u. 

Jonatán sor 

Juhar u. 

Kadarka u. 

Kaszás u. 

Képző u. 

Kertész u. 

Kishantai malom 

Kishantai út 

Kishegy 

Kisigal puszta 

Klauzál G. u. 

Komáromi u. 

Kopja u. 

Kovácsi út 

Külső-Veszprémi út 

Kürt utca 
Lovas u. 

Málna u. 

Malom út 



Meder sor 

Mély u. 

Mozsár u. 

Nagyhantai malom 

Nagysallói u. 

Nyárfa sor 

Orlai P. Soma u. 

Öreghegy 

Papiros malom 

Paprika sor 

Péntek malom 

Prohászka F. u. 

Ribizli u. 

Rizling u. 

Sávoly malom 

Sávoly puszta 

Sávolyi u. 

Somody József u. 

Szabó E. u. 

Szedlmayer malom 

Szellő u. 

Szente János u. 

Szilágyi József u. 

Szilva sor 

Tangazdaság 

Tarack u. 

Teleki u. 

Temető köz 

Temető u. 

Teveli út 

Törzsökhegy 

Trombita köz 

Vásár tér 

Veszprémi út 

Villa sor 

Vízmű u. 

Wesselényi u.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (1)-(2) bekezdése szerint a 

háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit 

kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, 

a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.  A működtetési jog alapján 

végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 

 

Pápa város közigazgatási területén 12 felnőtt háziorvosi, 6 házi gyermekorvosi és 6 fogorvosi körzet 

kialakításáról döntött a Képviselőtestület 4/2002. (IV. 23.) önkormányzati rendeletében. A házi 

gyermekorvosi körzetekhez tartozó utcákat a rendelet 13-18. számú melléklete tartalmazza. 

A 4. számú házi gyermekorvosi szolgálatot működtető dr. Lőrincz és Társa Háziorvosi KKT. 

képviseletében dr. Lőrincz Matild házi gyermekorvos – személyes körülményeire tekintettel - 2010. 

szeptember 1. napjával az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződését felmondta. A 60 napos 

felmondási időt követően pályázatot kell kiírni a területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi 

feladatok ellátása érdekében, az önkormányzat által térítésmentesen biztosított rendelőben. 

  

A házi gyermekorvosi alapellátási körzetekben utcajegyzék alapján ellátott gyermekek létszáma:  

1. dr. Sárvári Sándor          747 gyermek 

2. dr. Balogh Tünde          689 gyermek 

3. dr. Vaitsuk Mária          537 gyermek 

4.  dr. Lőrincz Matild        1037 gyermek 

5. dr. Pekárdi Kálmán          711 gyermek 

6. dr. Schweighoffer Zita          849 gyermek 

 

Fentiekből megállapítható, hogy a jelenlegi körzetek nem volt arányosak, ezért a pályázati kiírás 

közzététele előtt szükséges a 3. és 4. számú körzetek módosítása; a rendelők elhelyezkedését és 

megközelíthetőségét figyelembe véve a rendelet-tervezet szerint a 4. körzetből a Bella u. (22 fő), 

Bocsor I. u. (113 fő), Liliom u. (4 fő), Margaréta u. (30 fő), Muskátli u. (9 fő), Tulipán u. (8 fő), 

Viczai J. u. (20 fő), összesen: 206 fő kerül át a 3. körzetbe. 

 

Fentiek szerint az alapellátási körzetekben ellátandó gyermekek létszáma az alábbiak szerint alakul: 

1. dr. Sárvári Sándor          747 gyermek 

2. dr. Balogh Tünde          689 gyermek 

3. dr. Vaitsuk Mária          743 gyermek 

4.  dr. Lőrincz Matild          831 gyermek 

5. dr. Pekárdi Kálmán          711 gyermek 

6. dr. Schweighoffer Zita          849 gyermek 
 

2. §-hoz 

      A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 

3. §-hoz 

     A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 128. §-a határozza meg a 

 jogszabály mellékletének megjelölésére vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően a rendelet-

 tervezet szerinti szövegcserés módosítás szükséges. 

 

 Összeállította: Benecz Rita osztályvezető 

 

     Pápa, 2010. november 4.      Dr. Kovács Zoltán sk. 

           polgármester 


