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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

18/2000. (IX.18.) számú 
R E N D E L E T E 

 
a közterületen elhunyt személyekkel kapcsolatos háziorvosi feladatok ellátásáról 

 
(módosításokkal egységes szerkezetben)1 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületen elhunyt személyekkel kapcsolatos 
háziorvosi feladatok ellátásáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A hivatalos rendelési időben a közterületen elhunyt személyekkel kapcsolatos – külön 
jogszabályokban meghatározott – a háziorvosokat terhelő feladatokat értesítés esetén a jelen 
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott háziorvosi rendelőben működő háziorvosok 
kötelesek ellátni a mellékletben meghatározott területi illetékességgel. 
 (2) Rendelési időn kívül az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat az ügyeletet 
ellátó orvos köteles ellátni az 1. számú mellékletben meghatározott területi illetékességgel. 
 

2. § 
 

Az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátásáért a háziorvost külön díjazás nem illeti meg. 
 

3. § 
 

E rendelet alkalmazásában közterület annak tulajdonosától függetlenül valamennyi az 
Önkormányzat közigazgatási területén lévő és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként 
nyilvántartott ingatlan, továbbá az ingatlan-nyilvántartási megjelöléstől függetlenül a belterületi 
földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti járda, alul- és felüljárók stb.) 
közhasználatra átadott részei 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. 
(2) A jelen rendeletben meghatározott előírások az Önkormányzat és az érintett 

háziorvosok között létrejött kötelező területi ellátásra, illetve ügyeleti ellátásra kötött 
szerződések részét képezik. Az érintett háziorvosokat a jelen rendeletben foglaltakról a 
hatályba lépést megelőzően értesíteni kell. 
 
 
 
 
 
 

 
1Módosította a 28/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelet. 
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1, számú melléklet: 
 

A hivatalis rendelési időben ellátandó területek 
 

1./ Városhatár – Duna – Fóti út – szobi vasútvonal által határolt terület: 
 

- Megyeri úti Rendelő, 
- Vadgesztenye utcai Rendelő, 
- Kordován téri Rendelő 

 
2./ Fóti út (mindkét oldala) – Duna – Árpád út – szobi vasútvonal által határolt terület: 
 

- Király utcai Rendelő, 
- Liszt Ferenc utcai Rendelő 

 
3./ Árpád út (mindkét oldala) – Duna – esztergomi vasútvonal –szobi vasútvonal által határolt 
terület: 
 

- Pozsonyi úti Rendelő 
 
 

Az ügyeleti  időben ellátandó területek 
 
1./ déli ügyeletes orvosok: munkanapokon 12-16 óra között a fentiekben meghatározott 
illetékességi területtel, 
 
2./ éjszakai ügyeletes orvosok: este 20 órától másnap reggel 8 óráig az Önkormányzat teljes 
közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel, 
 
3./ szombaton, vasárnap és ünnepnapokon ügyeletet ellátó orvosok: reggel 8 órától másnap 
reggel 8 óráig az Önkormányzat teljes közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel. 
 
 
A fentiekben meghatározott háziorvosok közül az köteles ellátni a feladatot, aki a hívást vette. 
 


