Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja
és (2) bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 23.§ (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésének, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján, az alapellátás keretében nyújtandó
egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról a következőket rendeli el:
I. fejezet
A rendelet célja
1.§ E rendelet célja, hogy Szajol Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén - az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal
összhangban – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott alapellátási
feladatát, a betegellátás színvonalának emelése érdekében, teljes körűen biztosítsa.
A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi
alapellátást végző, háziorvosi, fogorvosi és védőnői szolgáltatókra.
II. fejezet
Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása
3.§. (1) Az alapfokú egészségügyi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi,
fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.
(2) Az Önkormányzat közigazgatási területén 2 háziorvosi körzet működik.
(3) A háziorvosi körzetek terület szerinti meghatározását a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat területén 1 fogorvosi körzet működik. A fogorvosi körzet működési
területe a település egészére kiterjed.
(5) Az Önkormányzat területén 2 védőnői körzet működik.
(6) A védőnői körzetek terület szerinti meghatározását a rendelet 2. számú melléklete
tartalmazza.
4.§ A területi ellátási kötelezettség körében a 3.§ (2)-(6) bekezdés szerinti körzeteket a Képviselőtestület évente felülvizsgálja.
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III. fejezet
Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása
5.§ (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egyéni vállalkozóként,
vagy társas vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján látja el.
(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási
feladatának vállalkozás útján történő ellátását a szolgáltatóval kötött egészségügyi
ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.
(3) Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződésben meghatározott területi ellátási
kötelezettségén alapuló, egészségügyi szolgáltatások teljesítését célzó önkormányzati
tulajdonban álló ingatlan és egyéb vagyontárgyak használatba adását a szolgáltatóval
kötött használati szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.
(4) Az óvoda és iskola-egészségügyi ellátást a szolgáltatókkal kötött ellátási szerződés
alapján a háziorvosi, fogorvosi, valamint a működési engedélyben foglaltak szerint a
védőnői szolgálatok végzik.

IV. fejezet
Záró rendelkezések
6.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szajol, 2013. november 12.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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INDOKOLÁS
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló
…./2013. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet tervezetéhez
1-2.§-hoz
A rendelet célját és a hatályra vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
3-5.§-hoz
A rendelet meghatározza az egészségügyi alapellátás formáit és típusait. Meghatározza az egyes
szolgálatokhoz tartozó ellátási körzeteket.
Külön rendelkezik az iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás feladatairól.
Kiemelt fontosságú a körzetek évenkénti rendszeres felülvizsgálata és a szükséges módosítások
átvezetése.

6.§-hoz
Mivel a rendelet a jelenleg is fennálló állapotot tükrözi, a hatályba lépése nem jelent érdemi
változást a szolgálatok működésében, így a kihirdetést követő azonnali hatálybalépés alkalmazható.

Szajol, 2013. november 12.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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1. számú melléklet
SZAJOL – I. sz. Háziorvosi körzet utcajegyzéke

Ady E. út

Kölcsey F. út

Akácfa út

Mátyás király út

Alamand dűlő

Mátyás köz

Állami Gazdaság út

MÁV Őrház

Állomás út

Mikszáth út

Áfor út

Móricz Zs. út

Bajcsy Zs. út

Napsugár út

Batthyány út

Nefelejcs út

Bocskai út

Pacsirta út

Csillag út

Radnóti út

Diófa út

Rózsa F. út

Dózsa Gy. út

Széchenyi út

Erdei F. út

Szél út

Gábor Á. út

Szent István király út

Gárdonyi G. út

Szolnoki út

Gyöngyvirág út

Szőnyi M. út

Hunyadi út

Táncsics út

Jókai út

Tölgyfa út

József A. út

Vörösmarty út

Keleti K.

Zrínyi út

Kinizsi út

5

SZAJOL – II. sz. Háziorvosi körzet utcajegyzéke

Arany J. út

Károlyi M. út

Árpád út

Keszeg út

Bartók B. út

Kodály Z. út

Béke köz

Kossuth L. út

Bekötő út

Kossuth köz

Bem apó út

Köztársaság út

Bercsényi út

Mártírok út

Damjanich út

Marx K. út

Dankó P. út

Munka út

Debreceni út

Népfront út

Egressy B. út

Orgona út

Erkel F. tér

Petőfi út

Felsőföld tanya

Rákóczi út

Fő út

Rozmaring út

Gátőr út

Rózsák tere

Gerle út

Szegfű út

Gólya út

Tisza út

Győzelem út

Tulipán út

Halász út

Vásárhelyi P. út

Honvéd út

Vécsey K. út

Ibolya út
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2. számú melléklet
SZAJOL – I. sz. Védőnői körzet utcajegyzéke

Ady E. út

Kölcsey F. út

Akácfa út

Mátyás király út

Alamand dűlő

Mátyás köz

Állami Gazdaság út

MÁV Őrház

Állomás út

Mikszáth út

Áfor út

Móricz Zs. út

Bajcsy Zs. út

Napsugár út

Batthyány út

Nefelejcs út

Bocskai út

Pacsirta út

Csillag út

Radnóti út

Diófa út

Rózsa F. út

Dózsa Gy. út

Széchenyi út

Erdei F. út

Szél út

Gábor Á. út

Szent István király út

Gárdonyi G. út

Szolnoki út

Gyöngyvirág út

Szőnyi M. út

Hunyadi út

Táncsics út

Jókai út

Tölgyfa út

József A. út

Vörösmarty út

Keleti K.

Zrínyi út

Kinizsi út
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SZAJOL – II. sz. Védőnői körzet utcajegyzéke

Arany J. út

Károlyi M. út

Árpád út

Keszeg út

Bartók B. út

Kodály Z. út

Béke köz

Kossuth L. út

Bekötő út

Kossuth köz

Bem apó út

Köztársaság út

Bercsényi út

Mártírok út

Damjanich út

Marx K. út

Dankó P. út

Munka út

Debreceni út

Népfront út

Egressy B. út

Orgona út

Erkel F. tér

Petőfi út

Felsőföld tanya

Rákóczi út

Fő út

Rozmaring út

Gátőr út

Rózsák tere

Gerle út

Szegfű út

Gólya út

Tisza út

Győzelem út

Tulipán út

Halász út

Vásárhelyi P. út

Honvéd út

Vécsey K. út

Ibolya út

