
Ócsárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Ócsárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 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 jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményének kikérésével a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1.§

(1) A rendelet célja, hogy Ócsárd Község 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 szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó 
védőnői tevékenységre és az azt önállóan ellátó védőnőkre, valamint a fogászati alapellátásra

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2.§

(1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi 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 képviselőtestület a háziorvosi körzet területét 
Baksa, Ócsárd, Kisdér, Siklósbodony, Téseny, Tengeri községek közigazgatási területében 
határozza meg. Székhelye Baksa1

(3) A védőnői feladatok ellátása egy védőnői körzetben történik, melynek területe  Görcsöny, 
Ócsárd, Regenye és Szőke községek közigazgatási területe. Székhelye Baksa2

(4) A fogászati alapellátásra dr. Pazsitka Zsuzsanna vállalkozóval feladat ellátási szerződést 
köt az önkormányzat. 

(5)Iskolai és óvoda-bölcsődei körzet Baksa-Ócsárd-Tengeri-Téseny. Székhelye Baksa3

1 Módosította a 4/2017./II.17./önk rend.
2 Módosította a 4/2017./II.17./önk rend
3 Módosította a 4/2017./II.17./önk rend



(6) A gyermek háziorvosi és fogászati ügyelet feladat ellátási szerződéssel kiszervezett Pécs 
Városának4

3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása

3.§ 

(1) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát társas vállalkozási formában 
működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatottakkal 
látja el. 

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának 
vállalkozás útján történő ellátását, a feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
biztosítja.

(3) Az iskolai, óvoda- bölcsődei egészségügyi alapellátási feladatokat a háziorvos és a védőnő
látja el.5

4. Záró rendelkezés

4.§

Ez a rendelet kihirdetése napjától hatályos.

Hatályát veszti a Ócsárd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének a háziorvosi körzet 
illetékességi területéről szóló 5/2002.(VI.27.)önkormányzati rendelet. 

Ócsárd,2016. november 15.

Keserü Zoltán dr. Gellértné dr. Kugler Anna

polgármester jegyző

Záradék:

Kihirdetve 2016. november 28.

4 Módosította a 4/2017./II.17./önk rend
5 Módosította a 4/2017./II.17./önk rend



dr. Gellértné dr. Kugler Anna
jegyző
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dr. Gellértné dr. Kugler Anna
jegyző



Ócsárd Község Önkormányzati Képviselőtestülete
5/2002./VI.27./ Önk.kt.sz. rendelete 

        a háziorvosi körzet illetékességi területéről

     Ócsárd Község Önkormányzati Képviselőtestület a 2000. évi II. törvény    
     2.§. /1/-/2/ bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi rendeletét alkotja.

 1.§.

     Baksa, Ócsárd, Kisdér, Siklósbodony, Téseny, Tengeri Önkormányzatainak a 
     területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos illetékességi területe  
     Baksa, Ócsárd, Kisdér, Siklósbodony, Téseny, Tengeri községek egész területe.
     A háziorvosi körzet székhelye Baksa település.

2.§.

     A rendelet kihirdetésétől hatályos.
     Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.

     Ócsárd 2002. június 27.

     Szilágyi Imre sk. dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk.
             polgármester   körjegyző


