
 
 

Pilisborosjenő Önkormányzat 
10/2002 (X. 05.) számú önkormányzati 

RENDELETE 
a háziorvosi körzetekről 

 
(egységes szerkezetben a 14/2002. (XI. 05.) sz. önkormányzati rendelettel) 

 
 
 

Pilisborosjenő község Önkormányzat az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint 
az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. Tv. 25. § (7) bek., az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bek. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990. évi LXV tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra a Pilisborosjenő háziorvosi körzetekről 
a következő rendeletet alkotja. 

1.§ 
 
E rendelet hatálya kiterjed a Pilisborosjenő területén ellátási kötelezettséggel működő 

- felnőtt háziorvosokra 
- házi gyermekorvosokra 
- gyermek fogorvosokra 
- felnőtt fogorvosokra 

2. § 
 
(1) A háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban 
meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen folytathat az Önkormányzat által 
meghatározott háziorvosi körzetben, a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre 
emelkedésétől. 
 
(2) A működtetési jog alapján önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott 
kivétellel – csak e rendelet mellékletében meghatározott háziorvosi körzetekben folytatható. 
 
(3) A felnőtt és gyermek háziorvosok tevékenységüket Pilisborosjenő közigazgatási 
határán belül látják el (külterületi területrészt is magában foglalva), valamint Üröm 
nagyközség Önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetekben, figyelemmel az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kiadott működési engedélyben 
foglaltakra. 

3. § 
 
A gyermek és felnőtt fogorvosi tevékenység Pilisborosjenő Közigazgatási határán belüli 
körzet ellátást jelent. 
* Megállapította a 14/2002. (XI. 05.) sz. helyi rendelet, hatályba lép november 05. napján. 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. § 
 
(1) A település gyermek és felnőtt lakosságának fogászati alapellátását – szerződés alapján – a 
Budapest III. kerületi Egészségügyi Szolgálat (1035 Budapest, Szél u. 23-25.) látja el körzeti 
bontás nélkül. 

5. § 
 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat a felnőtt és gyermek háziorvosi körzetet, a gyermek és 
felnőtt fogorvosi tevékenység ellátási területét egy körzetben határozza meg. A körzet 
utcajegyzékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
* Megállapította a 14/2002. (XI. 05.) sz. helyi rendelet, hatályba lép november 05. napján. 

 
6. § 

 
A rendelet 2002. október 15. napján lép hatályba, kihirdetéséről jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 
     Szegedi Róbert          Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes 
       Polgármester       jegyző 
 


