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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

       15/2016. (VIII. 10.) számú 

r e n d e l e t e 

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról 

 

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős 

országos módszertani intézet véleményének kikérésével- a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy Hodász Nagyközségi Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése 

érdekében teljes körűen biztosítsa. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátást végző – háziorvos,(gyermekorvos), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy, 

fogorvos – szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre. 

 

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása 

 

2. § (1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi (gyermekorvos), 

Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki. 

 

(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi 

ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét 

Hodász nagyközség közigazgatási területében határozza meg. 

(3) A háziorvosi (gyermekorvosi), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy körzetekhez 

tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

3.§ (1) A védőnői feladatok ellátása két védőnői körzetben történik. 

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

4.§ (1) Hodász Nagyközségi Önkormányzat biztosítja a Kántorjánosi Község Önkormányzat 

között született megállapodás alapján, Hodász székhelyen a fogorvosi feladatok ellátását 

Kántorjánosi község vonatkozásában.  
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(2) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint 

az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet területét a 3. melléklet határozza 

meg. 

 

3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása 

 

5.§ (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát vállalkozási 

formában működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint az Önkormányzatnál 

foglalkoztatott közalkalmazottakkal látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának 

vállalkozás útján történő ellátását, a feladat-ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően 

biztosítja. 

 

4. Záró rendelkezések 

 

6. § (1) Ez a rendelet 2016. augusztus 10.-én 11. 00 órakor lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról 

szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete. 

 

(3) Hatályát veszti Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2/2011. 

(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2011. (VIII.30.) számú rendelete az 

önkormányzat feladatkörébe tartozó egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról.     

 

 

Hodász, 2016. július 19. 

 

Nagy János                         Dr. Bodnár Zsuzsanna  

polgármester                                                             jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2016. augusztus 10. napján kihirdetésre került. 

Hodász, 2016. augusztus 10.  

                                                      

  Dr. Bodnár Zsuzsanna  

          jegyző 
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1. melléklet az ………/…………. (…………………….) önkormányzati rendelethez 

Az I.-II háziorvosi (vegyes) körzetet egy összevont háziorvosi körzetbe vonja össze. 

A háziorvosi (vegyes), gyermekorvosi,  iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy körzet 

terület szerinti meghatározása 

 

Rendelő: Hodász, Dózsa György utca. 8. szám 

Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy telephelye: Hodász, Széchenyi utca 1-3 

1. Árpád utca mindkét oldala 

2. Bem József utca mindkét oldala 

3. Dózsa György utca mindkét oldala 

4. Hunyadi János utca mindkét oldala 

5. Jókai Mór utca mindkét oldala 

6. József Attila utca mindkét oldala 

7. Móricz Zsigmond utca mindkét oldala 

8. Széchenyi István utca mindkét oldala 

9. Tarnai tanya 

10. Zrínyi Miklós utca mindkét oldala 

11. Ady Endre utca mindkét oldala 

12. Állomás és környéke 

13. Arany János utca mindkét oldala 

14. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mindkét oldala 

15. Bartók Béla utca mindkét oldala 

16. Bethlen Gábor utca mindkét oldala 

17. Dankó utca mindkét oldala 

18. Kossuth Lajos utca mindkét oldala 

19. Kölcsey Ferenc utca mindkét oldala 

20. Liszt Ferenc utca mindkét oldala 

21. Május 1. utca páratlan oldal (páros oldal nincs) 

22. Petőfi Sándor utca mindkét oldala 

23. Rákóczi Ferenc utca mindkét oldala 

24. Szondi tanya 

25. Tibor tanya 

26. Váci Mihály utca mindkét oldala 

27. Vörösmarty Mihály utca mindkét oldala 

28. Petőfi köz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az ………/…………. (…………………….) önkormányzati rendelethez 

Védőnői I. körzet terület szerinti meghatározása 

Egészségház, tanácsadó: Hodász, Dózsa György utca 25.  
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1. Árpád utca mindkét oldala 

2. Bem József utca mindkét oldala 

3. Dózsa György utca mindkét oldala 

4. Hunyadi János utca mindkét oldala 

5. Jókai Mór utca mindkét oldala 

6. József Attila utca mindkét oldala 

7. Móricz Zsigmond utca mindkét oldala 

8. Széchenyi István utca mindkét oldala 

9. Tarnai tanya 

10. Zrínyi Miklós utca mindkét oldala 

 

 

 

 

Védőnői II. körzet terület szerinti meghatározása 

Egészségház, tanácsadó: Hodász, Dózsa György utca 25.  

 

 

1. Ady Endre utca mindkét oldala 

2. Állomás és környéke 

3. Arany János utca mindkét oldala 

4. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mindkét oldala 

5. Bartók Béla utca mindkét oldala 

6. Bethlen Gábor utca mindkét oldala 

7. Dankó utca mindkét oldala 

8. Kossuth Lajos utca mindkét oldala 

9. Kölcsey Ferenc utca mindkét oldala 

10. Liszt Ferenc utca mindkét oldala 

11. Május 1. utca páratlan oldal (páros oldal nincs) 

12. Petőfi Sándor utca mindkét oldala 

13. Rákóczi Ferenc utca mindkét oldala 

14. Szondi tanya 

15. Tibor tanya 

16. Váci Mihály utca mindkét oldala 

17. Vörösmarty Mihály utca mindkét oldala 

18. Petőfi köz 

 

 

3. melléklet a……/…….. (……………………….) önkormányzati rendelethez 

A fogorvosi körzet terület szerinti meghatározása 

rendelő: Hodász, Dózsa György utca 8. szám  

 

A fogorvosi körzetet az alábbi – területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett – 

települések alkotják: 

 

1. Hodász nagyközség 

2.Kántorjános község 

 

 

 


