Vajta Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról

Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében, és
a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 2. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§ E rendelet megállapítja Vajta Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, felnőtt és gyermek fogorvosi,
valamint a védőnői körzetek számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását.
2.§ A rendelet hatálya Vajta Község közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Vajta Község
Önkormányzatával területi ellátási megállapodást kötöttek, valamint a területi védőnői
ellátást, és az iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra, és az e
rendeletben meghatározott egészségügyi alapellátást igénybe vevőkre.
3. § E rendelet alkalmazásában:
(1) „Önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a
továbbiakban együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás.” (2000. évi II. törvény 1.
§ (2) bek. a) pont)
(2) „Orvos: a külön jogszabály szerint vezetett alap- és működési nyilvántartásban szereplő
orvosi, fogorvosi szakképesítéssel rendelkező személy.” (2000. évi II. törvény 1. § (2) bek. b)
pont)
(3) „Praxis jog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére
adott önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján
önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben
végezhető.” (2000. évi II. törvény 1. § (2) bek. c) pont)
(4) Védőnői tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében a területi védőnői ellátásról
szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint nyújtott preventív
egészségügyi ellátás.
(5) Védőnő: Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet
szerzett vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő (a továbbiakban:
védőnő) nyújthat. (49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 2. § (1) bek.)

(6) Iskola-egészségügyi ellátás: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletben meghatározott ellátás.
II. Fejezet
Az egészségügyi alapellátás körzetei
1. A háziorvosi körzet
4.§ (1) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység e rendeletben
meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.
(2) Vajta Község ellátási területén belül egy háziorvosi körzet működik.
(3) A háziorvosi körzet (cím: 7041 Vajta, Szabadság tér 3.) Vajta közigazgatási területére
terjed ki.
(4) A fogorvosi körzet Vajta közigazgatási területére, továbbá társulási megállapodás alapján
Sáregres és Cece községek közigazgatási területére terjed ki, melynek székhelye: 7013 Cece,
Jókai u. 11. A társulási megállapodás a rendelet 1. mellékletében szerepel.
2. Háziorvosi ügyelet
5. § A háziorvosi ügyelet ellátásáról az Önkormányzat a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás
útján gondoskodik, mely megállapodást jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. Védőnői körzetek
6.§ (1) A Vajtai védőnői ellátási körzetet a társulási megállapodás alapján látja el az
Önkormányzat, mely megállapodás a rendelet a 3. mellékletében található.
(2) A területi védőnői ellátás két védőnői körzetben történik a társulási megállapodás
alapján.
(3) A körzetek beosztását a 4. számú melléklet tartalmazza.
4. Iskola-egészségügyi ellátás
7. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátást a területi védőnő körzetéhez tartozó feladatként végzi.
Az iskolaorvos és iskola-fogorvos az önkormányzattal kötött megállapodás szerint vesz részt
az iskola-egészségügyi ellátásban.
(2) Az iskola-egészségügyi ellátást az Egészségügyi Szolgálat szervezi az e rendelet 4. számú
mellékletében meghatározott védőnői körzetek területén lévő közoktatási intézmények
tekintetében.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
8.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Vajta, 2016. szeptember 30.
Térmeg György
Polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Záradék:
A rendelet 2016. szeptember 30-án kihirdetésre került.
Dr. Marinka Nikolett
aljegyző
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5. függelék
Ellátási Szerződés
a Központi Orvosi Ügyelet működtetésére
amely létrejött egyrészről
Alap Község Önkormányzata (7011. Alap, Dózsa Gy. u. 31., képviseli: Méhes
Lajosné polgármester)
Alsószentiván Község Önkormányzata (7012. Alsószentiván, Béke u. 56/a., képvisel:
Nagy Lajos polgármester)
Cece Nagyközség Önkormányzata (7013. Cece, Deák F.u.13., képviseli: Fazekas
Gábor polgármester)
Sáregres Község Önkormányzata (7014 Sáregres, Kossuth u. 10., képviseli: Tiringer
Mária polgármester)
Vajta Község Önkormányzata (7041. Vajta, Szabadság tér 1., képviseli: Térmeg
György polgármester)
mint Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervek (továbbiakban: Megbízó
Önkormányzatok),
másrészről a DÉL-MEZŐFÖLDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS munkaszervezete – Cecei
Közös Önkormányzati Hivatal (7013 Cece, Deák F. u 13.), mint Szolgáltató
(továbbiakban: Megbízott Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
1. Megbízó Önkormányzatok, mint Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervek
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 .§.
(4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 87.§
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152.§ (1) bek. c) pontjában
meghatározott feladata ellátását jelen szerződés alapján átadja a Megbízott
Szolgáltató, mint Egészségügyi szolgáltató részére 2013. július 01-i hatállyal,
határozatlan időre.
2. A Megbízott Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásról folyamatosan – Központi Orvosi Ügyelet
(továbbiakban: Központi Ügyelet) formájában – sürgősségi betegellátó és
betegfelügyeleti rendszer működtetésével, a jogszabályokban meghatározott és
az egészségügyi szakmai szabályokban leírt tartalmi követelményeknek
megfelelően és színvonalon gondoskodik.

3. A Központi Ügyelet székhelye: 7013 Cece, Jókai u. 11.
4. A Központi Ügyelet szakmai feladatait a sürgősségi betegellátó rendszer
részeként – a fekvőbeteg ellátáson kívül – a Megbízó Önkormányzatok
közigazgatási területén élő lakosságának meghatározott időben történő
alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi, az adott területet ellátó
mentőszolgálattal együttműködve:
a) a járó betegellátást Cece, Jókai u. 11. ügyeleti épületben Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres közigazgatási területének a lakossága részére,
b) személyesen, vagy távbeszélőn történő hívásra a helyszínen.
5. A Központi Ügyelet ügyeleti időszaka:
- hétköznapon hétfőtől péntekig 15,30 órától másnap reggel 7,30 óráig,
- heti pihenőnapon, munkaszüneti napon a pihenőnap, munkaszüneti nap
reggel 7,30 órájától az azt követő első munkanap 7,30 órájáig tart.
7. A Megbízott Szolgáltató gondoskodik:
a) a Központi Ügyelet működéséhez szükséges rendelők és kapcsolódó
helyiségeinek a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt alapfelszerelés
körébe tartozó műszerek, berendezési tárgyak beszerzéséről, a meglévők
pótlásáról,
b) a rendelők és kapcsolódó helyiségek közüzemi díjainak megfizetéséről,
c) a veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról,
d) az ügyelet működtetéséhez szükséges felelősségbiztosítás megkötéséről,
e) az
ügyeleti
feladat
ellátásához
szükséges
személyi
feltételek
megteremtéséről.
8. A Központi Ügyelet működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
költségeinek fedezeteként elsődlegesen „az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól”
szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben biztosított pénzeszközök szolgálnak.
9. Ha a 8. pontban foglalt költségekre az ott meghatározott finanszírozási összeg
nem elegendő, az azon felüli részt a Megbízó Önkormányzatok a tárgyévet
megelőző év január 1-i lakosságszámuk arányában saját költségvetésükből
hozzájárulás címén fedezik. Megbízó Önkormányzatok a hozzájárulás összegét
éves költségvetési rendeleteikben szerepeltetik.
10. A Megbízott Szolgáltató évente november 30-ig beszámol a Megbízó
Önkormányzatoknak a Központi Ügyelet tárgyévi tervezett és tényleges
költségeiről, mely megalapozza a következő év működési költségeihez való

hozzájárulás mértékét. A hozzájárulást minden negyedév utolsó napjáig utólag
kell megfizetni számla ellenében a Megbízott Szolgáltató részére.
11. A működési költségekhez való hozzájárulás 2016. január 01-től 2016. december
31-ig terjedő időszakra:1
a) Alap község részéről
507.379,- Ft/hó
b) Alsószentiván község részéről
157.463,- Ft/hó
c) Cece nagyközség részéről
664.842,- Ft/hó
d) Vajta község részéről
244.942,- Ft/hó
e) Sáregres részéről
174.958,- Ft/hó
12. A Központi Ügyelet szervezési, gazdálkodási, adminisztratív teendőit a Megbízott
Szolgáltató látja el.
13. A Központi Ügyelet működési engedélyének beszerzésére, a finanszírozási
szerződés megkötésére, és minden az ügyelet működésével kapcsolatos
szerződés megkötésére a Megbízott Szolgáltató jogosult, egyben köteles.
14. Jelen szerződés módosítását, felmondását bármely fél kezdeményezheti.
15. A szerződés módosítására vonatkozó szándékot a kezdeményező 90 nappal
korábban köteles jelezni.
16. E szerződést a Felek bármelyike 3 hónapos felmondási idő mellett a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal indokolás nélkül bármikor felmondhatja.
17. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni, melyek eredménytelensége
esetére kikötik – hatáskörtől függően – a Sárbogárdi Városi Bíróság vagy a Fejér
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
18. A Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és a
vonatkozó egészségügyi szabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Cece, 2013. május 1.

A Megbízó Önkormányzatok képviseletében:

Méhes Lajosné- Alap polgármestere
Nagy Lajos – Alsószentiván polgármestere
Fazekas Gábor – Cece polgármestere
Térmeg György – Vajta polgármestere
Tiringer Mária – Sáregres polgármestere

.................................
.................................
.................................
.................................

A Megbízott Szolgáltató képviseletében:
Albert Zsuzsanna
jegyző
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Cece I. számú védőnői körzet jegyzéke
1. Akácfa utca
2. Árpád utca
3. Móra Ferenc utca
4. Bethlen Gábor utca
5. Bocskai utca
6. Csók I. utca
7. Deák Ferenc utca
8. Diós puszta
9. Dobó I. utca
10. Eötvös L. utca
11. Fecske utca
12. Gyóni Géza utca
13. Gyula-major
14. Hunyadi utca
15. Illyés Gy. utca
16. József Attila utca
17. Kaffka utca
18. Kossuth L. utca
19. Károly R. utca
20. Lehel utca
21. Madarász köz
22. Petőfi S. utca
23. Piszkeri tanya
24. Rákóczi F. utca
25. Rózsa utca
26. Széchenyi utca
27. Tompa utca
28. Vadászház
29. Vasvári utca
30. Viola köz
31. Vörösmarty utca
32. Zrínyi utca
33. Vajta közigazgatási területe
34. Vajtai Óvoda
35. Cecei Óvoda
Cece II. számú védőnői körzet jegyzéke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ady Endre utca
Almajor
Arany János utca
Bajcsy-Zsilinszky utca
Dózsa György utca
Feszty Árpád utca

7. Jókai Mór utca
8. Szabadság tér
9. Köztársaság utca
10. Madách I. utca
11. Bartók Béla utca
12. Nap utca
13. Március 15. utca
14. Szabó Lőrinc utca
15. Táncsics Mihály utca
16. Vasút utca
17. Rétimajor
18. Sáregres közigazgatási területe
19. Cecei Általános Iskola
20. Sáregresi Óvoda

