
Rudabánya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2002. (VI. 27.) sz. rendelete  

az önálló orvosi tevékenységről, az alapellátások körzeteiről, a körzetek székhelyéről  
 
Az   Országgyűlés   felismerve,   hogy   az   egészségügyi   reform   végrehajtása,   a   betegségek  
megelőzése,   felismerése   és   gyógyítása   csak   a   szakmáját   szerető   orvostársadalom   aktív  
közreműködéséről valósítható meg, figyelemmel arra, hogy a gyógyítás közügy, amelyben az  
elsődleges  felelősség  a  gyógyító  orvost  terheli,  e  munka  elismerésére,  az  orvostársadalom  
helyzetének, ezáltal a betegellátás színvonalának javítása érdekében megalkotta a 2000. évi II.  
törvényt.   E   törvény   2.   §-ban   kapott   felhatalmazás   alapján   a   rudabányai   Nagyközségi  
Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendelet alkotja az önálló orvosi tevékenységről,  
az alapellátások körzeteiről, a körzetek székhelyéről:  
 

1.   §.  
 
A rendelet hatálya Rudabánya Önkormányzat területén az egészségügyi szolgáltatás keretében  
nyújtott önálló orvosi tevékenységre és az e tevékenységet nyújtó orvosokra, védőnőkre terjed  
ki.  
 

2.   §.  
 
(1) Rudabánya Nagyközség területén a képviselő-testület két háziorvosi körzetet alakít ki.  
a./ Az I. sz. Házorvosi szolgálat székhelye: Rudabánya, Arany J. u. 24.  
Ellátandó  körzet  területi  ellátási  kötelezettséggel:  Rudabánya  Ady  E.  és  Gvadányi  J.  utak  
találkozásától Ormosbánya irányában fekvő területre.  
b./ A II. sz. Háziorvosi szolgálat székhelye: Rudabánya, Petőfi u. 5.  
Ellátandó körzet területi ellátási kötelezettséggel: Rudabánya Ady E. és Gvadányi J. utak által  
határolt területe Felsőtelekes irányában, és Kánó község.  
 
(2) Az  I. és  II. sz. Háziorvosi szolgálat gondoskodik  az  iskolaegészségügyi  ellátásról,  az  (1)  
bekezdésben meghatározott körzethatárokon belüli iskolás korú gyermekekről.  
 

3.   §.  
 
Rudabánya Nagyközség területén a képviselő-testület egy fogorvosi körzetet alakít ki.  
A fogorvosi körzet székhelye: Rudabánya, Petőfi u. 5.  
Ellátandó   a   község   lakossága   területi   ellátási   kötelezettséggel,   valamint   Felsőtelekes,  
Alsótelekes és Kánó községek lakossága.  
 

4.   §.  
 
Rudabánya Nagyközség területén a képviselő-testület két védőnői körzetet alakít ki.  
a./ Az I. sz. Védőnői szolgálat székhelye: Rudabánya, Arany J. u. 24.  
Ellátandó   körzet:   Rudabánya   Ady   E.   és   Gvadányi   J.   utak   találkozásától   Ormosbánya  
irányában fekvő területre.  
b./ A II. sz. Védőnői szolgálat székhelye: Rudabánya, Petőfi u. 5.  
Ellátandó  körzet:  Rudabánya  Ady E.  és  Gvadányi  J.  utak  által  határolt  területe  Felsőtelekes  
irányában, Felsőtelekes, Alsótelekes és Kánó község.  
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5.   §.  
 
Rudabánya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az alapellátáshoz kapcsolódó  
ügyeleti ellátást alaki ki.  
Az ügyeleti szolgálat székhelye: Rudabánya, Petőfi u. 5.  
Ellátandó körzet területi ellátási kötelezettséggel: Rudabánya, Felsőtelekes, Alsótelekes,  
Kánó, Ormosbánya, Izsófalva, Rudolftelep, Kurityán, Felsőnyárád, Felsőkelecsény, Zubogy,  
Ragály, Trizs, Imola, Aggtelek.  
 

6.   §.  
 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

Rudabánya, 2002. június 27.  

Szögedi József  
polgármester  

Juhászné Léka Irén  
jegyző  
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E  l  ő  t  e  r  j  e  s  z  t  é  s     a  Rudabánya  Nagyközségi  Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2002. június 27-én tartandó ülésére.  
 
Tárgy:  Az önálló orvosi tevékenységről, az alapellátások körzeteiről, a körzetek székhelyéről  

szóló rendelet megalkotása  

Tisztelt Képviselő-testület!  

Az  egészségügyről  alkotott  1997.  évi  CLIV.  tv.  152.  §.  (1)  bekezdés  szerint  a  települési  
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:  
a./ a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,  
b./ a fogorvosi alapellátásról,  
c./ az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,  
d./ a védőnői ellátásról,  
e./ az iskola-egészségügyi ellátásról.  
 
(2)  A  települési  önkormányzat  képviselő-testülete  megállapítja  és  kialakítja  az  egészségügyi  
alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét.  
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló - a 2001. évi CVII. törvénnyel módosított - 2000. évi  
II.  tv.  2.  §.  (1)  bek.  szerint  a  háziorvos  önálló  orvosi  tevékenységet  -  akadályoztatásának  
jogszabályban  meghatározott  eseteit  kivéve  -  csak  személyesen  folytathat  az  önkormányzat  
által meghatározott háziorvosi körzetben a működtetési jogot engedélyező határozat jogerőre  
emelkedésétől.  
(2)   A   működtetési   jog   alapján   végezhető   önálló   orvosi   tevékenység   -   törvényben  
meghatározott   kivétellel   -   csak   a   települési   önkormányzat   rendeletében   meghatározott  
háziorvosi körzetben folytatható.  
 
Fenti    jogszabályokra    hivatkozva    kérem    az    előterjesztésem    tárgyalását,    a    rendelet  
megalkotását.  

Rudabánya, 2002. június 27.  

Juhászné Léka Irén  
jegyző  


