
Petőfibánya Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

19/2016.(XII.01.) rendelete 

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

 

Petőfibánya Községi Önkormányzat 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. § 4. pontjában, 

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

bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 

gondoskodik: 

a) a háziorvosi ellátásról, 

b) a házi gyermekorvosi ellátásról, 

c) a fogorvosi alapellátásról, 

d) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

e) a védőnői ellátásról, 

f) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

 

2. §  
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya 

község közigazgatási területén 1 háziorvosi alapellátási körzetet alakít ki, a 

település közigazgatási területe 1 háziorvosi körzet. 

 

(2) A háziorvosi orvosi rendelő helye: Orvosi Rendelő, 3023 Petőfibánya, 

Liszt Ferenc utca 8. 

 

3. § 

 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya 

község közigazgatási területén 1 házi gyermekorvosi alapellátási körzetet 

alakít ki, amelyben Petőfibánya község és Apc község alkot együtt 1 házi 

gyermekorvosi körzetet. 

 

(2) A házi gyermekorvosi rendelő helye: Házi Gyermekorvosi Rendelő, 3023 

Petőfibánya, Akácfa utca 1/A. 

 

4. §  
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya 

község közigazgatási területén 1 fogorvosi körzetet alakít ki, a település 

közigazgatási területe 1 fogorvosi körzet. 

 



(2) A fogorvosi rendelő helye: Fogorvosi Rendelő, 3023 Petőfibánya, Liszt 

Ferenc utca 8. 

 

5. §  
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Petőfibánya Községi 

Önkormányzat központi ügyeleti szolgálat formájában biztosítja 

Hatvan Városban, amely ügyelet területi ellátási kötelezettséggel 

működik. 

 

6. § 

 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Petőfibánya 

község közigazgatási területén 1 védőnői ellátási körzetet alakít ki, a 

település közigazgatási területe 1 védőnői körzet. 

 

(2) A védőnői tanácsadás helye: Védőnői Szolgálat, 3023 Petőfibánya, Akácfa 

utca 1.  

 

7. §  
 

(1) Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-

egészségügyi ellátást a házi gyermekorvosi és a védőnői ellátás keretén 

belül biztosítja. 

 

8. §  
 

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

 

(2) A rendelet kihirdetését követő napon hatályát veszíti Petőfibánya község 

orvosi körzeteinek megállapításáról szóló 8/2015.(II.12.) önkormányzati 

rendelet. 

 

 
K.m.f. 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.         Dr. Gyirán Viktor sk. 

     Polgármester                        Jegyző 

 

 

 

 
Záradék: 
A rendeletet 2016.12.01. napján kihirdettem. 
Dr. Gyirán Viktor 
jegyző 
 


