
Érsekhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásokról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ 

 

E rendelet hatálya kiterjed Érsekhalma Község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás 

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

ellátásra. 
 

 

2. Az alapellátás körzetei 

 

2.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén egy vegyes háziorvosi körzet működik területi 

ellátási kötelezettséggel, ahol felnőtt és gyermekkorú lakosság egészségügyi ellátása 

történik. 

(2) A vegyes háziorvosi körzet székhelye: 6348 Érsekhalma, Dózsa u. 3. 
 

3.§ 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén egy védőnői körzet működik területi ellátási 

kötelezettséggel.  

(2)  A védőnői körzet Érsekhalma község teljes közigazgatási területe.  

4.§ 

 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területén a fogorvosi feladatok ellátását Érsekhalma 

Község Önkormányzata a Császártöltés község 1. sz. fogorvosi körzethez kapcsolva 

biztosítja, az önkormányzatok között született EH/1-6/2019 számú megállapodás 

alapján.  

 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 6239 Császártöltés, Keceli u. 5. 

 

5.§ 

 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti körzet ellátási 

területe Érsekhalma község teljes közigazgatási területe. 

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a 



Bácska-Med Gyógyító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6524 Dávod, Petőfi 

Sándor utca 31.) látja el feladatátadási/átvállalási szerződés alapján. 

 

(3) A háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 6500 Baja Pokorny János u. 6. szám alatt 

történik. 

6.§ 

(1) Az önkormányzat közigazgatási területe az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi 

ügyeleti ellátás vonatkozásában egy körzetet alkot. 

 

(2) A fogorvosi ügyelet székhelye: 6500 Baja, Kádár u. 17.  

 

7.§ 

 

(1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll és 

a település teljes közigazgatási területére kiterjedően egy körzetet alkot. 

 

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása 6348 Érsekhalma, Fő u. 22. szám alatti orvosi 

rendelőben történik. 

 

 

3. Záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Érsekhalma Község Önkormányzata Képviselő-testületének az érsekhalmi 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 8/2016. (VI.28.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

 

 

Horváth Roland Károly              Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

    polgármester         jegyző 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2019.  március 11. napján. 

 

        Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

            jegyző 

 

 
 

 


