
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének  

            1/2018. (I. 31.) rendelete az egészségü gyi alapellátási körzetek kialakításáról  

 

 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. A rendelet célja 
 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy megállapítsa Rétság Város Önkormányzatának (továbbiakban: 
önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, 
valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti körzetek számát és az egyes körzetekhez 
tartozó területek elosztását. A körzetekhez tartozó lakosságszámot a 2017. szeptember 1.-i 
állapotnak megfelelően az 1. számú függelék tartalmazza. 
 

2. A rendelet hatálya  

 

2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén egészségügyi 
alapellátást végző felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint 
iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőkre. 
 

   3. A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek  

 

                                                                           3.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két felnőtt 
háziorvosi körzet működik. 

(1) A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási kötelezettsége a (3) bekezdés szerinti ellátási 
területen élő 14 év feletti lakosságra terjed ki. 

(2) Az I. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz, 
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, 
Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló tér, Nógrádi utca, 
Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom 
utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

(3) Az I. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed. 

(4) Az I. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
 

                                                               4.§ 

 

(1)    A II. számú háziorvosi körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
tér, Pusztaszántói út, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

 



(1)   A II. számú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed. 
(2)   A II. számú háziorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 

5.§ 

 

(1) Az I. és II. számú háziorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 
tartalmazza. 

 

6.§ 
 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy házi 

gyermekorvosi körzet működik. 
(1) A házi gyermekorvosi körzet ellátási kötelezettsége a 14 év alatti lakosok 

vonatkozásában Rétság városra, Bánk és Tolmács községekre terjed ki. 
(2) A házi gyermekorvosi körzet  székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 

 

(3) A házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 
tartalmazza. 
 

 

  4. Fogorvosi körzet  

 

7.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel egy 
fogorvosi körzet működik. 
 

(1) A fogorvosi körzethez tartozik Rétság város, Tolmács község és Tereske község 
közigazgatási területe. 
 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 2651 Rétság, Korányi út 4. 
 

(3) A fogorvosi körzethez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke tartalmazza. 
 

 

5. Védőnői ellátás körzetei, iskola- és ifjúság-egészségügyi  ellátás körzete  

 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel két védőnői 
körzet működik. 

(1) Az I. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Ady Endre utca, Akácfa utca, Bem utca, Boróka köz, Börzsönyi út, Csipke köz, 
Hunyadi sor, Jászteleki út, Jókai utca, József Attila utca, Korányi Frigyes utca, 
Laktanya út, Liget köz, Madách Imre utca, Mező utca, Nagyparkoló tér, Nógrádi utca, 
Petőfi utca, Radnóti utca, Széchenyi utca, Szérűskert utca, Táncsics utca, Templom 
utca, Tölgyfa utca, Vasutasház utca. 

 
(2) Az I. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Tolmács községre is 
kiterjed. 
(3) Az I. számú védőnői körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
 



(5)     A II. számú védőnői körzethez tartozó rétsági közterületek: 
Búzavirág utca, Ipari park, Iskola tér, Kossuth utca, Kölcsey utca, Körtefa utca, 
Köztársaság utca, Mikszáth Kálmán utca, Nyárfa utca, Orgona köz, Piac udvar, Piac 
tér, Pusztaszántói út, Rákóczi út, Rózsavölgy utca, Szőlő utca, Takarék utca, Zrínyi 
Miklós utca. 

(6)     A II. számú védőnői körzet területi ellátási kötelezettsége Bánk községre is kiterjed. 
(7)     A II. számú védőnői körzet székhelye: 2651 Rétság, Laktanya u. 5. 
(8)   Az I. és II. számú védőnői körzetekhez tartozó lakosságszámot e rendelet függeléke 
tartalmazza. 

 9.§ 

 

(1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi körzet feladatainak ellátása a 8. § szerinti 
körzetek védőnőinek közreműködésével történik. 
 

(1) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi körzet ellátási kötelezettsége 8. §-ban felsorolt 
települések oktatási intézményeire terjed ki. 

 

                                                           6. Ügyeleti ellátás  

 

                                                            10.§                                                 
   

(1)  A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében az önkormányzat teljes    
közigazgatási területe a Junimed Kft. (Székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.)által 2651 
Rétság, Laktanya u. 5. szám alatt működtetett ügyeleti ellátáshoz tartozik. 

                        
 

(1) A fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzat teljes közigazgatási területére vonatkozóan 
heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a Semmelweis Egyetem 
Fogorvostudományi Karával kötött Feladat-ellátási szerződés alapján 1088 Budapest, 
Szentkirályi utca 40. szám alatt biztosított. 

 

 

11.§ 

 

7. Záró rendelkezések  

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 5/2017. (IV.03.) 

önkormányzati rendelet. 
 

 

Hegedűs Ferenc                                                dr. Varga Tibor  

   polgármester                                                          jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. január 31. 
 
                                                                                           dr. Varga Tibor 
                                                                                                 jegyző 
 
 



 
 
 
 

Függelék 
 

az 2/2018. (I.31) önkormányzati rendelethez 
 
Az egészségügyi alapellátás körzeteihez tartozó települések és lakosságszámuk 2017. 
szeptember 1. állapot szerint 
 

Háziorvosi körzetek 
 

I. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.330 fő 
b. Tolmács     731 fő 

 
 

II. számú háziorvosi körzet: 
 
a. Rétság  1.472 fő 
b. Bánk                 666 fő 

 
 

Gyermekorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.802 fő 
a. Tolmács     731 fő 
b. Bánk                 666 fő 

 
 

Fogorvosi körzet 
 

a. Rétság  2.802 fő 
a. Tolmács     731 fő 
b. Tereske     692 fő 

 
Védőnői körzetek 

 
I. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.330 fő 
a. Tolmács     731 fő 

 
I. számú védőnői körzet 

 
a. Rétság  1.472 fő 

a. Bánk                666 fő 
 
 
 
 
 



 
 
 

INDOKOLÁS 

Általános indokolás 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény az 
egészségügy alapellátás biztosítását kötelező feladatául írja elő a helyi 
önkormányzatok részére. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítása 
rendeletben történhet.  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta az 
5/2017. (IV.03.) önkormányzati rendeletét az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
kialakításáról. A rendeletet véleményezte az alapellátásért felelős miniszter. A rendelet 
kihirdetését követően változások történtek a közterületek elnevezésében, a fogászati 
ügyelet ellátásában. 
  
 
  

Részletes indokolás 
  
    

1. § -hoz 

A rendelet célját fogalmazza meg. 

2.§-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza. 

3-5. §-hoz 

A felnőtt háziorvosi szolgálatok körzethatárait, a szolgálatok székhelyeit és a körzetekhez 
tartozó lakosságszámra utalást tartalmazza. 

6. §-hoz  

 
A házi gyermekorvosi körzet ellátási területét, székhelyét és a körzethez tartozó 
lakosságszámra utalást tartalmazza. 
 

7. §-hoz 
 
A fogorvosi körzet ellátási területét, székhelyét és a körzethez tartozó lakosságszámra utalást 
tartalmazza. 
 

8-9.§-hoz 
 
A védőnői ellátás és az ifjúság-egészségügyi ellátás körzeteit, székhelyét és a körzetekhez 
tartozó lakosságszámra utalást tartalmazza. 
 

10.§-hoz 
 
Az ügyeleti ellátás biztosítását tartalmazza. Részletezve: 

- az (1) bekezdés a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet működtetőjét és 
székhelyét 

- a (2) bekezdés a fogorvosi ügyelet működtetőjét és feladatellátási helyét 



tartalmazza. 
 

11.§-hoz 
A záró rendelkezéseket tartalmazza 

HATÁSVIZSGÁLAT 
  
  
  
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a  alapján 

 
A rendelettervezet hatásai 

  
Társadalmi hatás : Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik.   
Gazdasági, költségvetési hatás : a fogorvosi ügyeleti ellátás az önkormányzatnak 
többletköltséget nem okoz. 
Környezeti és egészségi következmények : A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre 
vagy az egészségre gyakorolt hatása.   
Az  adminisztratív  terheket  befolyásoló  hatás :  Az  adminisztrációban  változás  nem 
következik be.   
A  jogszabály  megalkotásának  szükségessége,  a  j ogalkotás  elmaradásának 
következménye : A közterület jelleg és szolgáltató változás miatt szükséges a rendelet 
elfogadása.   
A  jogszabály  végrehajtásához  szükséges  személyi ,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi 
feltételek : A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek rendelkezésre állnak.                                                          
 
 
 

 


