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Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testület 

 

Tárgy: javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról 

szóló 9/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendelet módosítására. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2009. október 29-én módosította a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 

fogorvosi körzetek megállapításáról szóló- többször módosított - 9/2004. (IV.20.) számú 

önkormányzati rendeletet. A módosításkor a gyermek fogorvosi körzeteknél 10 körzet helyett 

5 körzet került kialakításra. 
 

A módosításra azért volt szükség, mert orvoshiány következtében csak öt praxis volt betöltött.  

A hiány megszüntetésére irányuló fogorvosi pályázatok eredménytelennek bizonyultak, 

valamint a rezidensképzésre akkreditált gyermekfogászati részleg sem rendelkezett 

rezidenssel. Továbbá a Közép - magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 

Egészségügyi Szakmai Elemzési és Ellenőrzési Osztálya 2009. június 15-én helyszíni 

ellenőrzést végzett a betöltetlen szolgálatoknál. 

Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a helyettesítő orvosok a helyettesítést kizárólag 

saját rendelési idejükön belül végzik, így az nem minősül helyettesítésnek. A 43/1999. (III. 3.) 

korm. rendelet 7A §-a szerint „ Az alapellátási szolgálat, helyettesítéssel történő ellátása 

esetén a helyettesítő orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel 

ellátott szolgálatra megállapított rendelési időnek legalább az 50%-át teljesíteni”. 
 

A Közép- Magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár felkérte a SZEI igazgatóját, 

hogy intézkedjen a betöltetlen szolgálatok megszüntetésére, továbbá a körzetükben szereplő 

lakosságszám szétosztására a ténylegesen működő szolgálatok között, mivel a finanszírozási 

szerződés fenntartása a betöltetlen szolgálatokra ilyen módon nem jogszerű. 

A rendeletben a gyermek fogorvosi körzetek módosítása dr. Csimma Éva főorvos javaslatát 

figyelembe véve történt. 

 

2010. december hónapban a Galopp utcai és Jókai utcai gyermek fogorvosi rendelő 

átköltözött a Bp. IV. Király u. 9. szám alá. A Semmelweis Egyetem képzésében a 

rezidensképzésre akkreditált részleg rendelkezik rezidenssel Dr. Róta Lívia személyében. A 

rezidensképzésben dr. Csimma Éva főorvos vesz részt. 

Dr. Csimma Éva jelezte, hogy így lehetőség van egy újabb körzet kialakítására. Rezidens is 

betöltheti az új körzet állását ebben az esetben az OEP is nyújt támogatást. 

 

Az új 6 körzet Dr. Csimma Éva főorvos javaslata alapján lett kialakítva. 
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A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2011. január 13-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 

jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület részére a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 

fogorvosi körzetek megállapításáról szóló – többször módosított - 9/2004. (IV.20.) számú 

önkormányzati rendelet melléklet szerinti módosítását. 

 

Rendeleti javaslat: 

A Képviselő-testület a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek 

megállapításáról szóló- többször módosított - 9/2004. (IV.20.) számú önkormányzati rendelet 

módosítására megalkotja a …./2011. (…..) számú rendeletet. 

Felelős: kihirdetés tekintetében a Jegyző 

Határidő: 2011. február 1. 
 

A rendeleti javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. 

 

 

 

Budapest, 2011. január 19. 

 

 

Nagy István sk.  

 
 

Az előterjesztést tárgyalta a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


