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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  háziorvosi  és  fogorvosi  körzetekről  szóló 
24/2002.(VI.10.) sz. rendelettel (továbbiakban: Rendelet) szabályozza a Miskolc Megyei Jogú 
Város területén található háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek területi alapon 
történő felosztását.

A rendelet megalkotásakor Miskolc városban működő valamennyi önkormányzati  és egyéb 
fenntartású  általános  és  középfokú  oktatási  intézmény  beosztásra  került  a  területileg 
legközelebb eső fogorvosi körzethez. 

A „PERSPEKTÍVA” Általános-és Szakképző Iskola, Gimnázium, Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató  Centrum  (3531  Miskolc,  Győri  kapu  24/b.)  kérelmezte,  hogy  kerüljön 
besorolásra a körzeti ellátásba. 
Az  iskola-egészségügyi  ellátásról  szóló  26/1997.(IX.3)  NM  rendelet  6.§  (2)  bekezdése 
értelmében: „Az iskolafogászati  gyógyító és megelőző ellátás valamennyi  nevelési-oktatási 
intézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési feltételeinek a biztosítása a fogászati 
alapellátást működtető feladata.” 
A javaslat  szerint  az oktatási  intézmény a jelenleg  is  meglévő körzetfelosztási  rendszerbe 
kerülne  beosztásra,  területi  alapon,  vagyis  az  iskolához  legközelebb  eső  középiskolás 
fogorvosi körzethez.

Az oktatási intézmény besorolására vonatkozóan a következő javaslatot teszem:

„PERSPEKTÍVA”  Általános-és  Szakképző  Iskola,  Gimnázium,  Pedagógiai  Szakmai 
Szolgáltató Centrum (3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.)
Az intézményhez legközelebb eső fogászati körzet:

Dr. Csépányi Adrienn (8. sz. körzet)  Miskolc, Győri kapu 145.
Jelenlegi középiskolás tanulói létszáma 1521 fő, ha ehhez hozzájön az intézményben tanuló 
145 fő a teljes ellátotti létszáma a körzetnek 1666 fő lenne. 

II. Önkormányzat stratégiájához való viszony

A nevelési-oktatási  intézménynek  a  meglévő  fogorvosi  körzeti  ellátási  rendszerbe  történő 
belépése összhangban áll az önkormányzat egészségügyi stratégiai elképzeléseivel.

III. Előzmények

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2002-ben  alakította  ki  és  fogadta  el  a  jelenleg 
fennálló háziorvosi és fogorvosi körzeteket.

IV. Várható szakmai hatások

A rendelet módosítását követően a nevezett nevelési-oktatási intézményben is megoldott lesz 
a tanulók fogorvosi ellátása az önkormányzat által kialakított körzeti ellátási rendszeren belül. 



V. Várható gazdasági hatások

Az  önkormányzat  számára  többlet  kiadással  nem  jár  a  nevelési-oktatási  intézménynek  a 
meglévő  fogorvosi  körzeti  ellátási  rendszerbe  történő  belépése,  mivel  azt  az  Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. 

VI. Kapcsolódások

A rendelet módosítása összhangban van a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezéseivel.

VII. Fennmaradó vitás kérdések

Az egyeztetések során vitás kérdés nem maradt.

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására

A sajtó tájékoztatása nem szükséges az érintett tanulókat a nevelési-oktatási intézmény fogja 
tájékoztatni.

Kérem a  Tisztelt  Közgyűlést,  a  mellékelt  rendelet-tervezetet  megvitatni,  és  a  rendeletet 
megalkotni szíveskedjék.

Miskolc, 2007. augusztus 22.

S z ű c s   Erika



MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…../2007.(….) számú rendelete

a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 24/2002. (VI.10.) sz. rendelet módosításáról

1. §

A rendelet 6. számú mellékletében feltüntetett 8. sz. középiskolákat ellátó fogorvosi körzet 
ellátási területe az alábbiak szerint módosul:

8. sz. középiskolás körzet
Diósgyőri Gimnázium
Miskolc, Kiss tábornok u. 42.
Baross Gábor Közlekedési és 
Postaforgalmi Szakközépiskola
Miskolc, Rácz Á. u. 54-56.
„PERSPEKTÍVA”Általános-és 
Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Pedagógiai Szakmai Szolgáltató 
Centrum
Miskolc, Győri kapu 145.

2. §

E rendelet 2007. október 01. napján lép hatályba.

Miskolc, 2007. szeptember 20.

Dr. Mészáros Miklós Káli Sándor
       jegyző polgármester
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