
Hatályon kívül helyezte az 59/2005. (XII. 20.) rendelet 2006. január 1-től  

46/2003. (XI. 25.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A háziorvosi körzetekről szóló 13/2003. (III. 25.) Budapest XVIII.  kerület 
Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 

43/2002. (IX. 24.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  módosításáról 

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés felhatalmazása alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvény 2. § 
(1), (2) bekezdésében foglaltakra az alábbiak szerint módosítja a háziorvosi körzetekről szóló 
13/2003. (III. 25.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelettel 
módosított 43/2002. (IX. 24.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletet. 

1. § Az alaprendelet 2. §-ban szereplő 1., 2. számú melléklet helyébe e módosító rendelet 1., 2. 
számú melléklete lép. 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

 
Budapest, 2003. november 20. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az elmúlt évek szociálpolitikai intézkedéseinek köszönhetően Kerületünkben is új lakóparkok 
létesülnek, s így várható, hogy a lakosságszám emelkedni fog, s a területfejlesztés miatt nő az 
egészségügyi ellátást igénybe vevők száma, amely új háziorvosi körzet kialakítását teszi szükségessé. 
A háziorvosi körzetek azonosítása az orvosok nevei helyett sorszámmal és OEP számmal történik. 
A 2000. évi II. törvény 2. § a) pontja alapján a háziorvosi körzetek meghatározása a települési 
önkormányzat rendeletében kerül megállapításra. 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1. §-hoz  A rendeletben hivatkozott mellékletek a kerületben működő háziorvosi és házi 
gyermekorvosi  körzeteket sorszámmal látja el az általános indokolásban leírtak 
figyelembevételével. 

2. §-hoz   A rendelet hatályba lépésének idejét szabályozza. 
Budapest, 2003. november 20. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 
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1. sz. melléklet 

 
Körzet száma OEP szám 

    1. számú felnőtt háziorvosi körzet 2105 
    2. számú felnőtt háziorvosi körzet 2987 
    3. számú felnőtt háziorvosi körzet 2103 
    4. számú felnőtt háziorvosi körzet 2098 
    5. számú felnőtt háziorvosi körzet 2988 
    6. számú felnőtt háziorvosi körzet 2078 
    7. számú felnőtt háziorvosi körzet 2092 
    8. számú felnőtt háziorvosi körzet 2097 
    9. számú felnőtt háziorvosi körzet 2095 
  10. számú felnőtt háziorvosi körzet 3129 
  11. számú felnőtt háziorvosi körzet 3103 
  12. számú felnőtt háziorvosi körzet 2091 
  13. számú felnőtt háziorvosi körzet 2104 
  14. számú felnőtt háziorvosi körzet 2088 
  15. számú felnőtt háziorvosi körzet 2075 
  16. számú felnőtt háziorvosi körzet 2076 
  17. számú felnőtt háziorvosi körzet 3116 
  18. számú felnőtt háziorvosi körzet 2101 
  19. számú felnőtt háziorvosi körzet 2084 
  20. számú felnőtt háziorvosi körzet 2073 
  21. számú felnőtt háziorvosi körzet 2089 
  22. számú felnőtt háziorvosi körzet 2068 
  23. számú felnőtt háziorvosi körzet 2079 
  24. számú felnőtt háziorvosi körzet 2077 
  25. számú felnőtt háziorvosi körzet 2070 
  26. számú felnőtt háziorvosi körzet 2069 
  27. számú felnőtt háziorvosi körzet 2072 
  28. számú felnőtt háziorvosi körzet 2067 
  29. számú felnőtt háziorvosi körzet 2093 
  30. számú felnőtt háziorvosi körzet 2096 
  31. számú felnőtt háziorvosi körzet 2099 
  32. számú felnőtt háziorvosi körzet 2989 
  33. számú felnőtt háziorvosi körzet 2102 
  34. számú felnőtt háziorvosi körzet 2082 
  35. számú felnőtt háziorvosi körzet 2087 
  36. számú felnőtt háziorvosi körzet 2080 
  37. számú felnőtt háziorvosi körzet 2074 
  38. számú felnőtt háziorvosi körzet 2990 
  39. számú felnőtt háziorvosi körzet 2083 
  40. számú felnőtt háziorvosi körzet 2086 
  41. számú felnőtt háziorvosi körzet 2100 
  42. számú felnőtt háziorvosi körzet 2094 
  43. számú felnőtt háziorvosi körzet 2081 
  44. számú felnőtt háziorvosi körzet 2090 
  45. számú felnőtt háziorvosi körzet 2085 
  46. számú felnőtt háziorvosi körzet 2071 
  47. számú felnőtt háziorvosi körzet  
  48. számú felnőtt háziorvosi körzet  
(49.) számú felnőtt háziorvosi körzet  
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2. sz. melléklet 

 
Körzet sorszáma OEP szám 

    1. számú házi gyermekorvosi körzet 6037 
    2. számú házi gyermekorvosi körzet 6025 
    3. számú házi gyermekorvosi körzet 6026 
    4. számú házi gyermekorvosi körzet 6034 
    5. számú házi gyermekorvosi körzet 6028 
    6. számú házi gyermekorvosi körzet 6021 
    7. számú házi gyermekorvosi körzet 6032 
    8. számú házi gyermekorvosi körzet 6038 
    9. számú házi gyermekorvosi körzet 6022 
  10. számú házi gyermekorvosi körzet 6035 
  11. számú házi gyermekorvosi körzet 6036 
  12. számú házi gyermekorvosi körzet 6030 
  13. számú házi gyermekorvosi körzet 6029 
  14. számú házi gyermekorvosi körzet 6033 
  15. számú házi gyermekorvosi körzet 6031 
  16. számú házi gyermekorvosi körzet 6023 
  17. számú házi gyermekorvosi körzet 6027 
  18. számú házi gyermekorvosi körzet 6039 
  19. számú házi gyermekorvosi körzet 6024 
  20. számú  házi gyermekorvosi körzet  
  21. számú házi gyermekorvosi körzet  
(22.) számú házi gyermekorvosi körzet  

 
 
 
 
 
 


