
Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (X. 17.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 

Végegyháza 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, 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 véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Végegyháza község közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői szolgálat körzetére, az 

alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 
 

2. Az alapellátás körzetei 

 
2.§ Végegyháza község közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. A szakma neve: felnőtt és 

gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás. A körzet székhelye: Orvosi Centrum 5811 Végegyháza, Béke utca 
58. 

3. § Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 167. 

4. § (1) Végegyháza község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A szakma neve: területi 

védőnői ellátás. A körzet székhelye: Orvosi Centrum 5811 Végegyháza, Béke utca 58. 
(2) A védőnői szolgálat ellátja a településen működő Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda alábbi telephelyeit: 
a) Óvoda (5811 Végegyháza, Széchenyi út 9.) 

b) Általános iskola (5811 Végegyháza, Széchenyi út 34.). 

5. § (1) Végegyháza község közigazgatási területe Mezőhegyes város 1. számú fogorvosi körzetével 
közösen egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A szakma megnevezése: fogászati ellátás.  

(2) A körzet székhelye: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 3. 
A körzet telephelye: 5811 Végegyháza, Béke utca 58. 

6. § Az iskola-egészségügyi ellátást a háziorvos biztosítja az 5811 Végegyháza Béke utca 58. szám 

alatti Orvosi Centrumban. A szakma megnevezése: iskola-és ifjúsági orvoslás. Az iskola-egészségügyi 
ellátás a településen működő Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda alábbi 

telephelyeire terjed ki: 
a) Óvoda (5811 Végegyháza, Széchenyi út 9.) 

b) Általános iskola (5811 Végegyháza, Széchenyi út 34.). 
 

7. Záró rendelkezések 

 
7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti Végegyháza Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 4/2005. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások 

körzeteinek megállapításáról. 

 
 

  Varchó István       Giliczó Pálné 
  polgármester       jegyző 

 
Záradék: 

Jelen rendelet Végegyháza községben 2016. október 17. napján kihirdetésre került. 

 
          Giliczó Pálné 

          jegyző 


