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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (... ...) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

(2) Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 7. 

melléklete a 2. melléklet szerint módosul. 

2. § 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

a) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:4 mezőjében a „300097912” szövegrész helyébe a 

„300097891” szöveg, 

b) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:5 mezőjében a „300097888” szövegrész helyébe a 

„300097880” szöveg, 

c) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:7 mezőjében a „300097888” szövegrész helyébe a 

„300097880” szöveg, 

d) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:8 mezőjében a „300097880” szövegrész helyébe a 

„300097888” szöveg, 

e) 6. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében a „300097891 300097880” 

szövegrész helyébe a „300097912, 300097888” szöveg, 

f) 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:6 mezőjében a „300097891” szövegrész helyébe a 

„300097477” szöveg 

lép. 

3. § 

Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati 

rendelet 

a) 6. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:14 mezőjében a „300097883” szövegrész, 

b) 7. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat B:14 mezőjében a „300097211” szövegrész, 

c) 7. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat B:20 mezőjében a „300096503” szövegrész. 
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4. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 

jegyző 
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1. melléklet 

1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 6. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki: 

„ 

 (A B) 

19. Christophorus Waldorf Óvoda   

1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 66-68. 

300097894 

”  
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2. melléklet 

1. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 7. 

melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki: 

„ 

 (A B) 

19. Christophorus Waldorf Óvoda   

1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 66-68. 

300097303 

” 

2. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 7. 

melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki: 

„ 

 (A B) 

22. Christophorus Waldorf Óvoda   

1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 66-68. 

300096507 

”



 

Általános indokolás 

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 30/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 

módosítását az indokolja, hogy a továbbiakban a Kőbányai Önkormányzatnak kell biztosítania 

a Christophorus Waldorf Óvodában ellátott gyermekek (legfeljebb 20 fő) iskola-egészségügyi 

ellátását. 

Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát, a Kőbányai Kada Mihály 

Általános Iskolát, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolát, a Kőbányai Szent László Gimnáziumot, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolát, 

valamint a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt ellátó védőnői szolgálatok módosítását az 

intézményeket ellátó iskolaorvosok, illetve védőnők hatékonyabb együttműködésének 

megteremtése indokolja. 

A Kőbányai Mászóka Óvoda (1105 Budapest, Ászok utca 1-3.) tagintézményeként működő 

Kőbányai Kincskeresők Óvoda (1104 Budapest, Mádi utca 4-6.) megszűnésére tekintettel az 

intézmény iskola-egészségügyi ellátását biztosító szolgálatok közül egy védőnői, egy orvosi, 

valamint egy fogorvosi szolgáltató feladatellátásának megszüntetése indokolt. 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A Rendelet 6. és 7. mellékletének módosításával az iskola-egészségügyi ellátás védőnői 

körzeteihez, valamint az iskola-egészségügyi ellátásban részt vevő orvosokhoz és 

fogorvosokhoz hozzárendelésre kerül a Christophorus Waldorf Óvoda. Az iskola-védőnői 

ellátás a 300097894-es számú iskolavédőnői körzetben, az iskolaorvosi ellátás a 300097303-as 

számú iskolaorvosi körzetben, az iskolafogászati ellátás a 300096507-es számú fogorvosi 

körzetben kerül biztosításra. 

A 2. §-hoz  

Az Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát, a Kőbányai Kada Mihály 

Általános Iskolát, a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolát, a Kőbányai Szent László Gimnáziumot, a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskolát, 

valamint a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt ellátó védőnői szolgálatok módosításra kerülnek. 

A 3. §-hoz  

A Kőbányai Mászóka Óvoda iskola-egészségügyi ellátását biztosító szolgálatok közül a 

300097883-as számú védőnői, a 300097211-es számú orvosi, valamint a 300096503-as számú 

fogorvosi szolgáltató törlésre kerül. 

A 4. §-hoz  

A hatálybalépés időpontja elegendő időt biztosít a végrehajtásra történő felkészülésre. 

 


