
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

25/2016.(XII.16.) 

önkormányzati rendelete 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről 
és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 4) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, a 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el : 

A rendelet hatálya 

1.§ 

A rendelet hatálya Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői tevékenységet és az 
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást, valamint iskola
egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatókra terjed ki. 

A rendelet célja 
2.§ 

A rendelet célja az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók részére a területi ellátási 
kötelezettség körzethatárainak megállapítása. 

Az egészségügyi alapellátások körzethatárai 
3.§ 

(1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén háziorvosi, gyermek háziorvosi, fogorvosi, védőnői körzetek és 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás működik. 

(2) A háziorvosi körzethez tartozó utcákat, területeket az 1. melléklet szerint, a házi gyermekorvosi 
körzethez tartozó utcákat, területeket, nevelési-oktatási intézményeket a 2. melléklet szerint, a fogorvosi 
körzethez utcákat, területeket, nevelési-oktatási intézményeket a 3. melléklet szerint, a védőnői körzeteket 
a 4. melléklet szerint, az iskolai védőnő i körzeteket az 5. melléklet szerint határozza meg. 

4.§ 

(1) A vegyes fogászati körzetek esetében a területen lakó 3 év alatti és a 18 éven felüli lakosoknak, a 
felsorolt nevelési- oktatási intézményekbe járó valamennyi tanulónak valamint a területen lakó oktatási 
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intézménybe nem járó, valamint más településen tanuló 3 és 18 év közötti lakosoknak kell a fogászati 
alapellátását biztosítani. 

(2) A felnőtt fogászati körzetek esetében a területen lakó valamennyi 18 év feletti lakosnak kell a fogászati 
alapellátását biztosítani. A felnőtt fogászati körzetben lakó 3 év alatti gyermekek és nevelési oktatási 
intézménybe nem járó 3 és 18 év közötti személyek fogászati alapellátását az Ör. 3. mellékletben megjelölt 
vegyes körzet látja el. 

(3) Az iskolafogászati praxisokhoz felsorolt nevelési - oktatási intézményekbe járó tanulók fogászati 
alapellátása a középfokú tanulmányok hivatalos befejezéséig az iskolafogászat feladata. 

5.§ 

(l)Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ellátás közigazgatási területe Nyíregyháza Megyei 

Jogú Város közigazgatási területe, Nyírtelek Város, valamint Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírpazony, Kótaj, 

Napkor, Nyírtura, valamint Apagy és Nyírtét községek közigazgatási területe. 

(2) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi és a fogorvosi ügyeleti ellátás 

közigazgatási területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 

Záró rendelkezések 

6.§ 

(1) Ez a rendelet 2017. január l-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a háziorvosi körzetek 
meghatározásáról szóló 26/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelete. 

Nyíregyháza, 2016. december 15. 

Lo 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Ezt a rendeletet 2016. december hó 16. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2016. december 16. 

Dr. Szemán Sándor 

címzetes főjegyző 



Nyíregyháza Megyei Jogú Város háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzeteiről 


és háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról szóló 25/2016. (XII.1S.) önkormányzati 

rendelethez 

I. Általános indokolás 

Az elmúlt időszakban a körzetek település szerkezete átalaku lt, az egyes körzetek utcái és az ott élők száma 
megváltozott, a Közgyűlés új közterület elnevezéseket hagyott jóvá, valamint utcákat nevezett át. A 
háziorvosok (házi gyermekorvosok, fogorvosok) magas átlagéletkora miatt egyre gyakoribb az orvosok 
nyugállományba vonulása, illetőleg elhalálozása . Ezek a praxisjog elidegenítésével, folytatásával járnak, 
ami a körzetet ellátó orvos személyében jelent gyakori változást. A háziorvosok között többször kerül sor 
közterület átadására, amely a körzethatárok rendeleti szintű módosítását teszi szükségessé. A rendeletnek 
tartalmaznia kell többek között a védőnői körzeteket, valamint az ügyeleti ellátás megszervezését is. 

II. Részletes indokolás 

1-3. §-hoz 

A rendelet alapján 44 háziorvosi körzetre, 27 házi gyermekorvosi körzetre és 31 (2 felnőtt, 9 gyermek és 
iskolafogászat és 20 vegyes) fogorvosi körzetre tagolódik a település, melyet a rendelet 1-3. mellékiete 
tartalmaz. A védőnői körzeteket a 4. melléklet, az iskolai védőnői körzeteket az 5. melléklet tartalmazza. 

4.§ 

A rendelet a fogorvosi körzetekre vonatkozó részletes szabályozást tartalmaz. 

5. §-hoz 


A rendelet tartalmazza az ügyeleti ellátásra vonatkozó rendelkezést. 


6. §-hoz 


A rendelet hatályba lépéséhez szükséges rendelkezést rögzít i. 



