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 16/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A háziorvosi körzetekről szóló 46/2003. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, a 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 46/2003. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel és a 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 3., 4. számú melléklet helyébe jelen módosító 
rendelet 2., 3. számú melléklete lép. 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. 
Budapest, 2004. február 26. 

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

I N D O K O L Á S 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat közigazgatási 
területén területi ellátási kötelezettséggel dolgozó felnőtt fogorvosok benyújtották 
privatizációs szándéknyilatkozatukat, mely szükségessé tette a fogorvosi körzetek 
felülvizsgálatát, s a megosztatlan körzet utcák szerinti felosztását a praxisok között. 

RÉSZLETES INDOKLÁS 
1. §: A rendeletben hivatkozott mellékletek a kerületben működő felnőtt, -a 14-18 éves 

korosztályt ellátó- vegyes és a gyermek fogorvosi körzeteket írja le. 
2. §: A rendelet hatályba lépését szabályozza. 

Budapest, 2004. február 26. 

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

Területi ellátási kötelezettséggel működő XVIII. Kerületi Felnőtt fogorvosi körzetek 

Fogorvosi körzet OEP kódja Heti óraszám 
1. számú felnőtt fogorvosi körzet 
2. számú felnőtt fogorvosi körzet 
3. számú felnőtt fogorvosi körzet 
4. számú felnőtt fogorvosi körzet 
5. számú felnőtt fogorvosi körzet 
6. számú felnőtt fogorvosi körzet 
7. számú felnőtt fogorvosi körzet 
8. számú felnőtt fogorvosi körzet 
9. számú felnőtt fogorvosi körzet 
10. számú felnőtt fogorvosi körzet 
11. számú felnőtt fogorvosi körzet 
12. számú felnőtt fogorvosi körzet 
13. számú felnőtt fogorvosi körzet 
14. számú felnőtt fogorvosi körzet 
15. számú felnőtt fogorvos körzet 

380096602 
380096603 
380096605 
380096607 
380096608 
380096609 
380096610 
380096611 
380096612 
380096613 
380096614 
380096618 
380096621 
380096624 
380096654 

30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
15 

Fogorvosi körzetek meghatározása: XVIII. kerület felnőtt (18 év feletti) lakosságát 12 
fogorvos heti 30 szakorvosi órában, 3 fogorvos heti 15 szakorvosi órában látja el praxisonként 
meghatározott utcák szerint. 
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3 sz. melléklet 

Területi ellátási kötelezettséggel működő XVIII. kerületi Gyermek fogorvosi körzetek 

Fogorvosi körzet OEP kódja Heti óraszám 
1. számú gyermek fogorvosi körzet 
2. számú gyermek fogorvosi körzet 
3. számú gyermek fogorvosi körzet 
4. számú gyermek fogorvosi körzet 
5. számú gyermek fogorvosi körzet 
6. számú gyermek fogorvosi körzet 
7. számú gyermek fogorvosi körzet 
8. számú gyermek fogorvosi körzet 
9. számú gyermek fogorvosi körzet 

380096501 
380096502 
380096506 
380096507 
380096508 
380096509 
380096608 
380096621 
380096654 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
15 

Gyermek fogorvosi körzetek meghatározása: a XVIII. Kerület 0-14 év közötti lakosságát, 
mint megosztatlan összterületet 6 gyermek fogorvos heti 30 szakorvosi órában, a 14-18 év 
közötti korosztályt 3 ifjúsági fogorvos (vegyes körzetként) heti 15 szakorvosi órában látja el 
praxisonként meghatározott utcák szerint. 
 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. március 02. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
  

 


