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Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2013. (...) 

önkormányzati rendelet-tervezete Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester 

Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 
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Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

.…/2013. (……….) önkormányzati rendelet-tervezete 

Pápa város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 

22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról* 

 

 

 

 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. § (2) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

 

1. § 

 

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa város egészségügyi alapellátási 

körzeteiről szóló 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

 

2. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Pápa, 2013. május 22. 

 

 

 

 

 

 

 

    Dr. Áldozó Tamás                                      Kanozsainé dr. Pék Mária  

       polgármester                             jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*  A normál betűvel szedett szövegrészek a jelenleg hatályos rendelet szövegét, a dőlt betűvel szedett 

szövegrészek a javasolt módosításokat, a vastagon szedett szövegrészek a jogszabályok rendelkezéseit 

tartalmazzák.) 
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1. melléklet a …./2013. (…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

„11. melléklet a 22/2012. (X.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

XI. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET 

UTCANÉV-JEGYZÉKE 

 

Rendelő címe: Pápa, Pápa, Bástya u. 11/a 

 Telefonszám: 89/315-539    30/867-6567 

     

Árvácska utca 

Bánki Donát utca 

Bella utca 

Bocsor István utca 

Bocsor köz 

Derű utca 

Dóra utca 

Erkel Ferenc utca 20-tól és 41-től 

Fazekas utca 

Felleg utca 

Fenyvessy Ferenc utca 

Harmat utca 

Horváth Mihály utca 

Kandó Kálmán utca 

Kertész utca 

Kodály Zoltán utca 

Liliom utca 

Margaréta utca 

Muskátli utca 

Puskás Tivadar utca 

Rádióállomás 

Ráth Károly utca 

Sas utca 

Szabó Ervin utca /kivéve: 48-tól 70-ig/ 

Tulipán utca 

Vermes Illés utca 

Viczai János utca 

 

 

Rendelő címe: Pápa-Borsosgyőr, Borsosgyőri út 23.  

 Telefonszám: 30/867-6567 

 

Borsosgyőri út 

Czimmermann malom 

Dákai út 

Kökény utca 

Laki út 

Mandula utca 

Nyárfa utca 

Rezeda utca 

Séd utca 

Sport utca 

Szilfa utca 

Téglagyár 

Újmajor 

 

 

 

Rendelő címe: Pápa-Kéttornyúlak, Kéttornyúlaki u. 9. 

 Telefonszám: 30/867-6567 

 

Akácfa utca 

Fenyő utca 

Kertalja utca 

Kéttornyúlaki utca 

Pápai út 

Szabó Pál utca 

Váci Mihály utca 

Veres Péter tér
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Általános indokolás 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdése szerint a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A 152. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete - a 

kormányrendelet szerinti praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - 

megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is 

kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok 

egyetértésben állapítják meg. 

 

 

1. §-hoz 

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 39/2013. (III.28.) számú határozatával 

hozzájárult ahhoz, hogy a XI. számú háziorvosi körzetben Dr. Gergely Sándor Egészségügyi 

Szolgáltató – a területi ellátási kötelezettséggel végzett – egészségügyi tevékenységét a Pápa, 

Bástya u. 11/a telephelyen lássa el. A polgármester és az Egészségügyi Szolgáltató a feladat-

ellátási szerződést megkötötte, az Egészségügyi Szolgáltató működését a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Pápai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete XIX-R-095/00779-

6/2013. határozatával engedélyezte, melyen telephelyként feltüntette a kéttornyúlaki és 

borsosgyőri orvosi rendelőt is. 

Fentiek miatt szükséges az önkormányzati rendelet mellékletében a telephelyek feltüntetése és 

a címváltozás átvezetése.  

 

 

2. §-hoz 

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.  

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője - 

a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A háziorvosok által ellátott betegek előzetesen már tudomást szereztek a rendelő helyének 

megváltoztatásáról, fennakadás nem volt. Korszerű körülmények között történik a 

betegellátás. A csatolt településrészeken továbbra is igénybe vehető a szolgáltatás. Az 

önkormányzati rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs, az új rendelő kialakítása nem 

költségvetési forrásból valósult meg. 
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Környezeti és egészségügyi következményei: 

A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

Az önkormányzati-rendelet tervezet elfogadása nem növeli az adminisztrációs terheket. A 

rendelő címének és elérhetőségének megváltozása a város honlapján megtörtént. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Tekintettel arra, hogy a Képviselőtestület hozzájárult a telephely megváltozatásához, ezt az 

önkormányzati-rendelet mellékletében át kell vezetni, mert ez képezi a működési engedély 

mellékletét is.  

 

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

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához a feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

 

Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző 

   Benecz Rita emberi erőforrás osztályvezető 

 

 

 

 

Pápa, 2013. május 22.  

Dr. Áldozó Tamás sk. 

polgármester 

 


