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Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 4.) önkormányzati 

rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Pilisszentlászló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 

közigazgatási területén - az orvosi tevékenységéről szóló 2000. évi II törvényben foglaltakkal 

összhangban - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésben 

meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljeskörűen 

biztosítsa. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 

működő felnőtt és gyermek háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetre, az 

alapellátáshoz kapcsolódó (fogorvosi és háziorvosi) ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-

egészségügyi ellátásra. 

2. Az egészségügyi alapellátás körzetei 

2. § 

(1) Pilisszentlászló község teljes közigazgatási területe egy gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi 

körzetet alkot. A körzet székhelye: Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2. 

(2) Az Önkormányzat a gyermek és felnőtt háziorvosi ellátási feladatát vállalkozási formában 

működő egészségügyi vállalkozás útján feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően látja 

el. 

3. § 

Pilisszentlászló Község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A védőnői szolgálat 

székhelye: Pilisszentlászló, Petőfi Sándor utca 2. 

4. § 

A fogorvosi alapellátási feladatok ellátása egy vegyes fogorvosi körzetben történik. A fogorvosi 

ellátást Szentendre Város Önkormányzatával közös fogorvosi körzet működtetése útján biztosítja az 

Önkormányzat. 

5. § 
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Pilisszentlászló Község területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat 

vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján szolgáltatási szerződés keretében látja 

el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 2000 Szentendre, Bükkös part 27. 

6. § 

Az óvodai és az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az 

óvodai és iskola-egészségügyi feladat ellátásához tartozó intézmények: Pilisszentlászlói Vadvirág 

Óvoda és a Kékvölgy Waldorf Általános Iskola. 

3. Záró rendelkezések 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Pilisszentlászló, 2022. május 3. 

 

 

 

Tóth Attila      dr. Schramm Gábor 

polgármester       jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2022. május 4-én került hirdetésre. 

 

 

 

dr. Schramm Gábor 

jegyző 
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Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A rendelet célja, hatálya kerül meghatározásra. 

A 2–6. §-hoz  

Az egészségügyi alapellátás körzetei vannak felsorolva, valamint az ellátás formája kerül 

szabályozásra. 

A 7. §-hoz  

A § a záró rendelkezést, a hatálybalépés időpontját tartalmazza. 


