
Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
 

Szuhakálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 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 alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Szuhakálló község közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, 
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti 
ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 

Háziorvosi körzet 
 

2. § Szuhakálló Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet 
alkot. 
A körzet székhelye: Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.2. 
 

Házi gyermekorvosi körzet 
 

3. § Szuhakálló Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi 
körzetet alkot. 
A körzet székhelye: Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.2. 
 

Fogorvosi körzet 
 

4. § A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Szuhakálló Község 
Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot, amely része a 
múcsonyi fogorvosi körzetnek. A körzet székhelye: Múcsony, Bányász út 3. 
 

Védőnői körzet 
 

5. § Szuhakálló Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet 
alkot. 
A körzet székhelye: Szuhakálló, Bajcsy-Zsilinszky u.2. 
 

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 
 

6. § Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás kiterjed 
Szuhakálló Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területére, mely része a múcsonyi 
központi orvosi ügyeleti körzetnek. 

Az ügyeleti ellátás székhelye: A körzet székhelye: Múcsony, Bányász út 3. 

 



Iskola-egészségügyi ellátás 
 

7. § Az iskola-egészségügyi ellátás körzetébe a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola 
Gárdonyi Géza Tagiskolája, és a Kazincbarcikai Összevont Óvodák Zöld Titkok Kastély 
Tagóvodája tartozik. 

 

Záró rendelkezések 
 

8.  § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VII.18.) önkormányzati 
rendelet. 
 

 
Dávid István                                                                                        Dr. Herczeg Tibor  
polgármester                                                                  jegyző 
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