Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2017. (III. 30.)1 önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
a 28/2017. (VI. 23.)2 és a 44/2017. (X. 30.)3 önkormányzati rendelettel
egységes szerkezetben
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az egészségügyi alapellátási körzetekről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján Budapest Főváros III. Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Budapest
Főváros III. kerület (a továbbiakban: III. kerület) közigazgatási területén
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

a háziorvosi körzeteket (utcajegyzéket) a rendelet 1. számú,
a házi gyermekorvosi körzeteket (utcajegyzéket) a rendelet 2. számú,
a felnőtt fogorvosi körzeteket (utcajegyzéket) a rendelet 3. számú,
a gyermek fogorvosi körzeteket (utcajegyzéket) a rendelet 4. számú,
a területi védőnői körzeteket (utcajegyzéket) a rendelet 5. számú,
az iskolavédőnői körzeteket (intézményi jegyzéket) a rendelet 6. számú,
az iskolaorvosi körzeteket (intézményi jegyzéket) a rendelet 7. számú,
az iskola-fogorvosi körzeteket (intézményi jegyzéket) a rendelet 8. számú,
az ügyeleti ellátást a rendelet 9. számú

mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. § Az 1. §-ban meghatározott körzetfelosztásokat, az utca- és intézményi jegyzékeket évente legalább
egyszer felül kell vizsgálni.
Praxisjog megvásárlásához nyújtható támogatás
3. § A Képviselő-testület a III. kerületi háziorvosi praxisjog megvásárlásához támogatást nyújt a kerületi
háziorvosi alapellátás zavartalan működésének biztosítása érdekében.
4. § Háziorvosi praxisjog megvásárlásához az az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos igényelhet
önkormányzati támogatást, aki
1. a kérelem benyújtásakor nem haladja meg 40. életévét,
2. a következő képzettségi feltételek valamelyikének megfelel
a) felnőtt háziorvosi praxis esetén
aa) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy
ab) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi
gyakorlattal rendelkezik, vagy
ac) külön jogszabályban meghatározott, háziorvostan szakorvosi szakképesítés
megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult,
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házi gyermekorvosi praxis esetén csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel
rendelkezik,
3. a III. kerületi felnőtt háziorvosi, vagy házi gyermekorvosi praxisjog jogosultjával a praxisjog
megvásárlására vonatkozóan adásvételi (elő)szerződést kötött,
4. az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott határozat szerint háziorvosi ellátás szakterületen
jogosultan folytathat orvosi tevékenységet.
b)

5. § (1) A támogatás formája kamatmentes kölcsön, melynek folyósítása egy összegben történik.
(2) A támogatás összege a háziorvosi praxisjog vételárának 50%-áig terjedhet, de nem haladhatja meg
a 3.000.000,- forintot.
6. § (1) A kapott támogatás visszafizetésének futamideje a kérelemben feltüntetett időtartam, de
legfeljebb:
a) 1.000.000,- forintig terjedő kölcsönösszeg esetén 24 hónap,
b) 2.000.000,- forintig terjedő kölcsönösszeg esetén 48 hónap,
c) 3.000.000,- forintig terjedő kölcsönösszeg esetén 72 hónap.
(2) A kölcsön visszafizetése a futamidőn belül havonta egyenlő részletekben történik.
(3) A futamidő, a havi részletek összege és a támogatás visszafizetésének kezdő időpontja a támogatási
szerződésben kerül meghatározásra.
7. § (1) A támogatás iránti kérelmet a 10. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell
előterjeszteni, melyhez az alábbi iratok csatolása szükséges:
a) praxisjogra vonatkozó adásvételi (elő)szerződés,
b) szakmai önéletrajz,
c) orvosi diploma másolati példánya,
d) szakorvosi bizonyítvány vagy licence bizonyítvány másolati példánya,
e) foglalkozás-egészségügyi vélemény munkaköri alkalmasságról,
f) egészségügyi államigazgatási szerv határozata háziorvosi tevékenység feltételeinek fennállásáról,
g) hatósági erkölcsi bizonyítvány.
(2) A kérelmet és mellékleteit 1 példányban, a feladat-ellátási szerződés megkötése iránti kérelemmel
egyidejűleg, személyesen kell benyújtani Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri
Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztályán.
8. § (1) A támogatás iránti kérelemről az egészségügyi területen érintett állandó bizottság4 javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt, az adott praxisjog megvásárlásához való hozzájárulással kapcsolatos
döntés meghozatalával egyidejűleg.
(2) Amennyiben a kérelmező nem felel meg a 4. §-ban meghatározott feltételeknek, kérelme hiányos,
vagy kérelméhez nem mellékelte a 7. § (1) bekezdésében felsorolt iratokat, a kérelem elutasításra kerül.
(3) A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
9. § (1) A kérelmezővel – kérelmének támogatása esetén – az önkormányzat a feladat ellátási szerződés
megkötésével egyidejűleg támogatási szerződést köt.
(2) A támogatási szerződésben a támogatott vállalja, hogy amennyiben a kölcsön futamidejének lejárta
előtt a praxisjogot elidegeníti, a még hátralévő összeget legkésőbb a feladat-ellátási szerződés
megszüntetésének napjáig az önkormányzat részére egy összegben visszafizeti.
10. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetése a helyben szokásos módon, a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik.
11. §5
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17/2017. (III. 30.) Ör. 1. sz. melléklete
Háziorvosi körzetek utcajegyzéke

17/2017. (III. 30.) Ör. 2. sz. melléklete
Házi gyermekorvosi körzetek utcajegyzéke

17/2017. (III. 30.) Ör. 3. sz. melléklete
Felnőtt fogorvosi körzetek utcajegyzéke

17/2017. (III. 30.) Ör. 4. sz. melléklete
Gyermek fogorvosi körzetek utcajegyzéke

17/2017. (III. 30.) Ör. 5. sz. melléklete6
Területi védőnői körzetek utcajegyzéke

6

módosította: 44/2017. (X. 30.) Ör. 1. § 1. pontja

17/2017. (III. 30.) Ör. 6. sz. melléklete7
Iskolavédőnői körzetek intézményi jegyzéke

7

módosította: 44/2017. (X. 30.) Ör. 1. § 2. pontja

17/2017. (III. 30.) Ör. 7. sz. melléklete8
Iskolaorvosi körzetek intézményi jegyzéke

8

módosította: 44/2017. (X. 30.) Ör. 1. § 3. pontja

17/2017. (III. 30.) Ör. 8. sz. melléklete
Iskola-fogorvosi körzetek intézményi jegyzéke

17/2017. (III. 30.) Ör. 9. sz. melléklete9
Ügyeleti ellátás

9

módosította: 44/2017. (X. 30.) Ör. 1. § 4. pontja

