
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének

16/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 
59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) bekezdésének, valamint az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján az 
alapellátás  keretében  nyújtandó  egészségügyi  alapellátásról  és  körzeteinek  kialakításáról  az 
alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet 
a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete;
b) 6/a melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete;
c) 6/c melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete;

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Rendelet  módosítását  két  felnőtt  háziorvos  kérelme,  valamint  néhány oktatási  intézmény 
nevének megváltozása, illetve azok pontosítása tették indokolttá. 

Részletes indokolás

1. § - hoz: Dr. Gyökeres Gyöngyi és dr. Nagy Zoltán felnőtt háziorvosok írásban kérték, hogy 
ellátási  területüket módosítsuk oly módon, hogy a dr. Nagy Zoltán ellátási  területéhez tartozó 
Királyhágó utca 1-71. szám és 77-től végig páratlan területet átadja dr. Gyökeres Gyöngyi részére 
területi  ellátási  kötelezettséggel.  A  rendelet  felülvizsgálata  során  indokolt  az  oktatási 
intézmények új elnevezésének átvezetése, illetve az elnevezésének pontosítása mind a védőnői, 
mind pedig az iskola-, ifjúság-egészségügyi ellátásra vonatkozóan. 



2.  §  -  hoz:  A jogalkotásról szóló  2010.  évi  CXXX. törvény 7.  §  (1)  bekezdése  szerint  a 
jogszabályban meg kell  határozni  a hatálybalépésének napját,  amely a jogszabály kihirdetését 
követő valamely nap lehet, valamint a 12. § (1)-(2) bekezdése szerint a módosító rendelkezés a 
hatálybalépéssel  végrehajtottá  válik,  és a  végrehajtottá  vált  rendelkezés  a  végrehajtottá  válást 
követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. április 26.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. május 4.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző


