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Kétpó Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2016. december 7-ei ülésére 

 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2016. (X.25.) számú határozatával fogadta el 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló véleményezésre benyújtandó 

javaslatot. 

 

A javaslat véleményezés céljából megküldésre került az alapellátást végző dr. Thodory Zsolt József 

háziorvosnak, Szabó Dóra védőnőnek, valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (1096 

Budapest, Nagyvárad tér 2.) részére. 

 

A véleményezésbe bevontak a szakvéleményüket megküldték, mely szerint változatlan formában 

javasolják az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet a 

képviselő – testület részére elfogadni. 

 

A szakvélemények az előterjesztés mellékletét képezik. 

A fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi, az előterjesztés 

szerinti rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Kétpó, 2016. november 23. 

 Keresztes Péter Pál 

             polgármester 

 

 



Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (………..) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 

 

Kétpó Község Önkormányzat 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 véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kétpó község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 

működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás 

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

 

 

Az alapellátás körzetei 

 

2.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi, házi gyermekorvosi (un. 

vegyes) körzetet alkot. 

A körzet székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 5. 

 

3.§ 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (un. vegyes) körzetben történő alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátást az önkormányzat társulási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 

Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet Központi Ügyelet 5400 Mezőtúr, Kossuth út 7-9.  

 

4.§ 

 

Kétpó Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

A körzet székhelye: 5411 Kétpó, Almásy tér 5. 

 

5.§ 

 

(1) Kétpó Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási 

körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet 5400 Mezőtúr, 

Kossuth út 7-9. 

 

(2) Kétpó Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet 

vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.  

 



(3)  A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi 

Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

 

(4) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 

 

6.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a Csellár és Társa Bt. és védőnő együttes szolgálatából áll, melyet az  

5411 Kétpó, Almásy tér 5. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak. 

 

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

Kétpó, 2016. november 23. 

 

Keresztes Péter Pál       dr. Enyedi Mihály  

polgármester         jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 

Kétpó, 2016. december …….. 

         dr. Enyedi Mihály 

          jegyző 

 

 

 

 

 

 


