
Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (XI.02.) számú rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

 

Értény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjának, az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) és 6.§ (1) bekezdésében, valamint az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 18.§ (2) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján megállapítja és kialakítja illetékességi területén az egészségügyi 

alapellátások körzeteit. 

1. § 

A rendelet hatálya 

(1) A rendelet Értény község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő 

háziorvosi körzetet, házi gyermekorvosi körzetet, fogorvosi körzetet, a védőnői ellátás 

körzetét, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, valamint az iskola-egészségügyi 

ellátást határozza meg. 

(2) Működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján – csak e rendeletben 

meghatározott háziorvosi körzetekben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának 

tiszteletben tartása mellett.  

2. § 

Értelmező rendelkezések 

E rendelet alkalmazásában: 

a) Önálló orvosi tevékenység: A területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről 

szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a 

továbbiakban együtt háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás. 

b) Orvos: A külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő 

orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy. 

c) Működtetési jog: A Magyar Orvosi Kamara által az b) pont szerinti orvos részére adott 

önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog. 

d) Védőnői tevékenység: A területi ellátási kötelezettség körében a területi védőnői ellátásról 

szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint nyújtott preventív 

egészségügyi ellátás. 

e) Védőnő: A külön jogszabály szerint az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet 

szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező, és az önkormányzatnál 

védőnőként alkalmazásban álló közalkalmazott. 

f) Iskola-egészségügyi ellátás: az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 

rendeletben meghatározott ellátás. 

3.§ 

Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet 

(1) A körzet székhelye: 7093 Értény, Béke tér 326. 

(2) A körzet beosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 



4. § 

Fogorvosi körzet 

(1) A körzet székhelye: 7090 Tamási, Jókai u. 1.
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(2) A körzet beosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

5. § 

Védőnői körzet 

(1) Védőnői körzet székhelye: 7093 Értény, Béke tér 329. 

(2) A körzet beosztását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

6. § 

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat az Emergency Service 

Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság útján biztosítja. 

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 1138 Budapest, Árva u. 22. 

7. § 

Iskola egészségügyi ellátás 

(1) Az iskola egészségügyi ellátás a háziorvos, a fogorvos és a védőnő útján biztosított a 

Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény Nagykónyi Tagiskola telephelyű 

tagintézményében, valamint az Értény-Koppányszántó Társult Óvoda intézményeiben az 

óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.  

8. § 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 Gománné Szabó Zsuzsanna Gulyásné dr. Könye Katalin 

 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 

Értény, 2016. november 02. napján 

  Gulyásné dr. Könye Katalin 

  jegyző 

 

Utolsó egységes szerkezetbe foglalás időpontja:2016.12.09. 

Értény, 2016.12.09. 

 

                                                                                           Gulyásné dr.Könye Katalin 

                                                                                                         jegyző 

  

                                                 
1
 Módosította a 12/2016.(XII.09.) számú Ör. Hatályos 2017.01.01. 



Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 9/2016.(XI.02.) számú önkormányzati rendelet 1. számú 

melléklete: a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és a védőnői körzetek leírása 

A körzetek leírása: 

Ady Endre utca, Béke tér, Bocskay utca, Dózsa György utca, Deák Ferenc utca, Kossuth utca, 

Petőfi Sándor utca, Szabadság utca, Táncsics utca 


