Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2004. (IV. 15.) számú rendelete
A háziorvosi körzet megállapításáról
Szabadszentkirály község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1), (2) bekezdés,
illetve 16. § (1) bekezdés az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi
tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 25.§ (7) bekezdése és az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás,
valamint a végrehajtására kiadott 69/2002. (IV. 12.) kormányrendelet és az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§. (1) – (2) bekezdésében foglaltak, illetve a
végrehajtására kiadott 71/2002. (IV. 12.) kormányrendelet előírásainak figyelembevételével
az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben (a
továbbiakban: Öotv.) meghatározott háziorvosokra, házi gyermekorvosokra és fogorvosokra
(továbbiakban: háziorvos), valamint a háziorvosok által nyújtott önálló orvosi tevékenységre.
2.§
(1) A rendeletben meghatározott háziorvosi szolgálat teljesítésére a képviselő-testület által
külön szerződést kötött és jogot szerzett orvos a háziorvos.
(2) A háziorvosi tevékenységet kizárólag működtetési joggal rendelkező és az Öotv-ben
meghatározott háziorvos végezheti.
Fogalom meghatározások
3.§
a) Háziorvos: a beteg adott betegségével, illetve egészségi állapotával kapcsolatos
vizsgálati és terápiás tervet meghatározó, továbbá ezek keretében beavatkozásokat
végző orvos, illetve orvosok, akik a beteg gyógykezeléséért felelősséggel tartoznak.
b) Egészségügyi ellátás: a beteg adott egészségi állapotához kapcsolódó egészségügyi
szolgáltatások összessége.
c) Egészségügyi dolgozó: az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az egyéb felsőfokú
egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy, továbbá az egészségügyi
szolgáltatás nyújtásában közreműködő egészségügyi szakképesítéssel nem rendelkező
személy.
d) Egészségügyi szolgáltatás: minden olyan tevékenység, amely az egyén egészségének
megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása,
gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot
javítása vagy a további állapotromlás céljából a beteg vizsgálatára és kezelésére,
gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés

e)

f)

g)
h)

i)

j)
k)

csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak
feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a
gyógyfürdő ellátásokkal kapcsolatos külön jogszabályok szerinti tevékenységet,
valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti ellátást, az emberi reprodukcióra
irányuló különleges eljárásokat, a művi meddőtételt, az embere n végzett
orvostudományi kutatásokat, továbbá a halott vizsgálattal, a halottakkal kapcsolatos
orvosi eljárásokkal – ideértve az ehhez kapcsolódó – a halottak szállításával
összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is.
Egészségügyi szolgáltató: a tulajdoni formától és a fenntartótól függetlenül minden,
egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési
engedély alapján jogosult jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet és minden
olyan természetes személy, aki a szolgáltatást saját nevében nyújtja.
Egészségügyi intézmény: a jogi személyiséggel rendelkező, valamint a fekvőbeteg
szakellátást nyújtó, jogi személyiséggel rendelkező, valamint a fekvőbeteg szakellátást
nyújtó, jogi személyiséggel nem rendelkező egészségügyi szolgáltató.
Egészségügyi hatóság: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a
továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes szerve.
Háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2.§ szerinti rendeletben
– külön jogszabály rendelkezései figyelembevételével – meghatározott települések.
Székhely: az egészségügyi szolgáltató központi ügyintézésének a helye, alapellátás
esetén az Eütv. 152. §-ának (2) bekezdése szerinti körzet székhelye, továbbá
székhelynek minősül a külföldi székhelyű egészségügyi vállalkozás magyarországi
fióktelepe.
Telephely: az egészségügyi szolgáltatás folytatásának a helye az egészségügyi
szolgáltató székhelyével azonos településen, de a székhelytől különböző helyen.
Fióktelep: az egészségügyi szolgáltatás folytatásának helye az egészségügyi
szolgáltató székhelyén kívüli településen.
4. §

(1) A képviselő-testület a háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenység körzetét
Szabadszentkirály – Gerde – Pécsbagota – Velény települések teljes közigazgatási
területére vonatkozóan állapítja meg.
(2) A háziorvosi körzet székhelye Szabadszentkirály, a székhely címe: Szabadszentkirály,
Petőfi u. 54/A.
A háziorvosi körzet fióktelephelyei:
- Gerde, Béke u. 31.
- Pécsbagota, Kossuth u. 25.
- Velény, Fő u. 62.
5.§
(1) A képviselő-testület a fogorvosi alapellátás körzetét Bicsérd, Boda, Zók,
Aranyosgadány, továbbá Szabadszentkirály, Gerde, Velény és Pécsbagota települések
teljes közigazgatási területére vonatkozóan állapítja meg.
(2) A fogorvosi körzet székhelye: Bicsérd, Alkotmány tér 1. 7671

(3) A fogorvosi körzet telephelye: 7951 Szabadszentkirály, Petőfi u. 91.
6.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzatok közös tulajdonában lévő egészségügyi
intézményeket – orvosi rendelőket – a háziorvosi szolgálat ellátása érdekében
biztosítja, az egészségügyi alapellátás folytatásához a háziorvos használatában adja.
(2) Az intézmények működtetésével kapcsolatosan felmerülő kiadásokat külön
megállapodásban rögzíti a képviselő-testület a háziorvossal.
Záró rendelkezések
7.§
E rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
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Záradék:
Jelen rendeletet a képviselő-testület 2004. április 15-én megtartott ülésén fogadta el.
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