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Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.. (VII.31.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Hantos 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:
1. § (1) E rendelet hatálya a Hantos község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői továbbá az iskolaegészségügyi , valamint az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti egészségügyi
szolgáltatást nyújtókra valamint az e rendeletben meghatározott alapellátást igénybe vevőkre
terjed ki.
(2) Működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése alapján – csak e rendeletben
meghatározott háziorvosi körzetben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának tiszteletben
tartása mellett.
2. § (1) A felnőtt és gyermek ellátást végző vegyes háziorvosi körzet ellátási területe Hantos
község teljes közigazgatási területére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körzetben az önálló orvosi tevékenységet az
önkormányzat által alkalmazott háziorvos vagy az önkormányzattal ellátási szerződést kötött
vállalkozás háziorvosa láthatja el.
3.§ (1) A felnőtt és gyermek ellátást végző vegyes fogorvosi körzet ellátási területe a
DENTALFIT Egészségszolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 6.
fsz.1.cégjegyzékszám: 07-06-011724 adószám: 23075580-1-07 ügyvezető: dr. Serbán Tamás),
mint egészségügyi szolgáltatóval kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján kötött
egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján Hantos község teljes közigazgatási területe és
Sárosd Nagyközség teljes közigazgatási területe alkotta vegyes ( felnőtt és gyermek ellátást
végző) fogorvosi körzetére terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körzetben az önálló orvosi tevékenységet a
DENTALFIT Egészségszolgáltató Kft (8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 6.
fsz.1.cégjegyzékszám: 07-06-011724 adószám: 23075580-1-07 ügyvezető: dr. Serbán Tamás),
mint egészségügyi szolgáltatóval kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján kötött
egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján a DENTALFIT Egészségszolgáltató Kft -vel
munkaviszonyban álló fogorvossal látja el.
4. § (1) A területi védőnői körzet ellátási területe Nagylók község teljes közigazgatási
területére továbbá területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező
feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés alapján Hantos község teljes
közigazgatási területére terjed ki.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott körzetben a védőnői (terhes-gondozás, csecsemő
tanácsadás) tevékenységet Nagylók Községi Önkormányzat alkalmazásában álló védőnő látja
el.
5. § (1) Az iskola egészségügyi ellátást az Önkormányzat a háziorvos, fogorvos és a védőnő
útján biztosítja a Nagylóki Általános Iskola valamint a Nagylóki Csicsergő Óvoda és
Egységes Óvoda- Bölcsőde továbbá területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői
közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött feladat-ellátási szerződés alapján a
Mezőfalvai Petőfi Sándor Általonos Iskola, Előkészítő Szakiskola és Művészetoktatási
Intézmény Hantosi Tagiskolája és a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde intézményekben az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő gyermekek,
tanulók számára.
(2) Az iskola egészségügyi ellátás biztosítása tekintetében a védőnői körzethez tartozik az (1)
bekezdésben megjelölt intézmények óvodai nevelésben és az általános iskolai oktatásban
nevelésben részt vevő gyermekek, tanulók ellátása, a védőnő az iskola-egészségügyi
tevékenységet a körzetéhez tartozó feladatként végzi.
(3) Az iskola orvos illetve iskolai fogorvos továbbá a védőnő Nagylók Községi
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján vesz részt az iskola-egészségügyi ellátásban.
6. § (1)Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a sárbogárdi székhelyű központi ügyelet útján a Sárbogárd Város
Önkormányzata és Nagylók Község Önkormányzata között kötött megállapodás alapján a
Sárbogárdi Központi Ügyelet keretein belül biztosítja.
(2) Sárbogárd Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról a
Orvosi Ügyelet Non-profit KFt-vel ( 4031 Debrecen, István út 6. kötött megállapodás
keretében gondoskodik.
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Hantos Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a háziorvosi körzetről szóló 7/2002.(VII.17.) önkormányzati rendelet.
/: Fischer József:/

/Gálné Papp Erika:/

polgármester

jegyző

A rendelet 2014. július 31. napján kihirdetése került.
Hantos, 2014.július 31.

Gálné Papp Erika
jegyző
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