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Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

18/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete 

Fülöpháza 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, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint Fülöpháza Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) 
önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, 
Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével az egészségügyi alapellátási körzetekről a következőket 
rendeli el:  

1.§  A rendelet hatálya kiterjed Fülöpháza Község közigazgatási területén a területi ellátási kötelezettséggel 
működő vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi, fogorvosi, védőnői, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti, valamint az iskola-egészségügyi tevékenység ellátására.  

2. §  (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának teljes területe 1 vegyes háziorvosi, 1 védőnői, 1 iskola-
egészségügyi, 1 háziorvosi ügyeleti, 1 házi gyermekorvosi ügyeleti és 1 fogorvosi ügyeleti körzetet alkot. 

(2)  Fülöpháza község közigazgatási területén élő lakosok számára a fogorvosi feladatok ellátását az 
önkormányzat Kerekegyháza Város 2. sz. fogorvosi körzetéhez kapcsolva biztosítja, az 
Önkormányzatok között született megállapodás alapján, Kerekegyházán. 

 
(3)  Az iskola-egészségügyi ellátás a Kerekegyházi Bóbita Óvoda Fülöpházi Tagintézményébe (József 

Attila u. 1.) járó gyermekekre terjed ki. 

(4)  Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az Egészségügyi és 
Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontja látja el 
feladat átadási/átvállalási szerződés alapján. Székhelye: Kecskemét, Piaristák tere 7.  

3. §  (1) Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.  

(2)  Hatályát veszti  

a) Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 
14/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete, és 

b) Fülöpháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a védőnői körzetekről szóló 18/2013. 
(XI.04.) önkormányzati rendelete.  

  
 
Nagyné Balogh Csilla       Vincze Miklós 
   polgármester                             jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet 2016. december 22-én kihirdetésre került. 
Fülöpháza, 2016. december 22. 
 
 

                  Vincze Miklós 
                                                                                                  jegyző 


