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Készítette: Boskóné dr. Szabolcs Edit Magdolna aljegyző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. november 29. napi ülésére 

 

Tárgy: a háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2022. november 9-én a háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyú kérelmében azt a problémát jelezte, hogy a Bem utca egyik védőnői körzetben 

sem szerepel. Emiatt kérte, hogy a rendelet 5. számú mellékletében szereplő 1. számú vegyes 

védőnői  körzet egészüljön ki  a Bem utcával.  

Továbbá Dr. Dimák Sándor, az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa és Dr. Hargel Ahmad 

házi gyermekorvos azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz, hogy a felnőtt, illetve a 

gyermek háziorvosi rendelés megszüntetésre kerüljön a Bánkúti telephelyen. Emiatt kérték a 

háziorvosi feladatellátásra kötött szerződésük módosítását. A Bánkúti telephely megszüntetése 

esetén szükség van az 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítására. 

Rendeletalkotási javaslat: 

 

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg.  

 

 

Medgyesegyháza, 2022. november 25. 

 

     Tisztelettel:  

         

        Kraller József    

                    polgármester 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kávássy Leila Viola  

  jegyző 
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Rendelettervezet 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelete 

a háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

(1) A háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet 1. számú. melléklete az 

1. melléklet szerint módosul. 

(2) A háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete a 2. 

melléklet szerint módosul. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba. 

 

1. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

1. A háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet 1. számú. melléklet 1. 

pont helyébe a következő pont lép: 

„1. számú vegyes háziorvosi körzet   

Szolgáltató: Dimák és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt., 5700 Gyula, Kiss János altábornagy u. 

29..   

Képviseli: Dr. Dimák Sándor területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos   

Rendelés helye: székhely: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1.   

telephely:    

5665 Pusztaottlaka, Lakatos P. 24.   

5609 Csabaszabadi, Apáczai u. 6.   

A körzet részletes leírása:” 

 

2. melléklet a 16/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

1. A háziorvosi körzetekről szóló 1/2011. (I. 12.) önkormányzati rendelet 5. számú. melléklete a 

következő 22a. ponttal egészül ki: 

„22a. Bem utca teljes” 


