
Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről  

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 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 következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja, hatálya 

1.§ 

 

(1) A rendelet célja, hogy Visegrád Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a 

közigazgatási területén - az orvosi tevékenységéről szóló 2000. évi II törvényben foglaltakkal 

összhangban - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5§ (1) 

bekezdésben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése 

érdekében teljes körűen biztosítsa. 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Visegrád város közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi-házigyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői 

ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-

egészségügyi ellátásra. 

 

Az egészségügyi alapellátás körzetei 

2.§ 

 

(1) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság háziorvosi, házi 

gyermekorvosi ellátása Visegrádon egy háziorvosi (vegyes) körzetben történik. A háziorvosi 

(vegyes) körzet területe Visegrád város közigazgatási területére terjed ki.  

(2) Az Önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátási feladatát társas vállalkozási 

formában működő egészségügyi vállalkozás útján feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak 

megfelelően látja el.    

3.§ 

 

(1) A fogorvosi alapellátási feladatok ellátása Visegrádon egy fogorvosi körzetben történik. A 

fogorvosi körzet területe Visegrád város és Kisoroszi község közigazgatási területére terjed 

ki.  

(2) Az Önkormányzat fogorvosi ellátási feladatát társas vállalkozási formában működő 

egészségügyi vállalkozás útján feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően látja el.    

 

4.§ 

 

(1) A védőnői ellátási feladatok ellátása Visegrádon egy védőnői körzetben történik. A 

védőnői körzet területe Visegrád város és Kisoroszi község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Az Önkormányzat védőnői ellátási feladatát az Önkormányzatnál foglalkoztatott 

közalkalmazottal látja el.    

 



5.§ 

 

(1) Visegrád város területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat 

Dr. Bazsa Márta vállalkozó orvossal kötött feladat-ellátási szerződés keretében központi 

orvosi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 2022 Tahitótfalu, Visegrádi út 12.  

 

6.§ 

 

(1) Az iskola-egészségügyi ellátási feladatok ellátása Visegrádon egy körzetben történik. A 

körzet területe Visegrád város közigazgatási területére terjed ki. 

(2) Az Önkormányzat iskola-egészségügyi ellátási feladatát társas vállalkozási formában 

működő egészségügyi vállalkozás útján feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak 

megfelelően látja el.    

 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 

 

Visegrád, 2016. szeptember 22. 

 

 

 

Félegyházi András 

     polgármester 

 

 

 

                                    Dr. Szabó Attila 

                                        jegyző 

 

 

     

 

A rendeletet kihirdettem: 

 

Visegrád, 2016. szeptember 22. 

 

 

Dr Szabó Attila 

                                                                                                                               jegyző 


