Jóváhagyott rendelet
Váchartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2002.(VIII.12.) sz.
rendelete a háziorvosi körzet kialakításáról
A Képviselő-testület az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi
tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. tv. 25.§ (7) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján - figyelemmel a 26.§ n) pontjában foglaltakra az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
A rendelet kiterjed Váchartyán székhelyű háziorvosi helyi, valamint fogorvosi területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatóra. Az egészségügyi szolgáltatás
egészségügyi vállalkozás formájában valósul meg. A tevékenység – az akadályoztatás
jogszabályban meghatározott eseteit kivéve – csak személyesen gyakorolható, a működtetési
jogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől.
2.§
A háziorvosi körzet Váchartyán község lakosságára terjed ki, a község önkormányzata, mint
egészségügyi közszolgáltatásokról gondoskodó szerv és a háziorvos, mint egészségügyi
szolgáltató közötti megállapodás alapján. A háziorvosi körzet székhelye: Váchartyán, Fő u.
97. A rendelet készítésének évében a körzet lakosainak száma: 1702 fő.
3.§
A fogorvosi körzet Váchartyán, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácduka község lakosságára
terjed ki, szintén az önkormányzatok valamint a fogszakorvos közötti megállapodás alapján.
A fogorvosi körzet székhelye: Váchartyán, Fő u. 110.
A körzet lakosságának száma: Váchartyán 1702 fő, Kisnémedi 678 fő, Püspökszilágy 741 fő,
Vácduka 949 fő, összesen: 4070 fő.
4.§
Az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi vállalkozó háziorvos, valamint
fogszakorvos az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban, leltár szerint átadott
eszközökkel valósítja meg. A megállapodást külön okiratba kell foglalni, melyet a háziorvosi,
valamint fogorvosi körzethez tartozó önkormányzatok polgármestere és az egészségügyi
szolgáltatást végző orvos ír alá.
5.§
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a
jegyző gondoskodik.
(2) A rendelet megalkotása előtt kötött megállapodásokat 2003. június 30-ig felül kell
vizsgálni, s a 2001. évi CVII. tv. 6.§-ában meghatározott szempontok alapján feladat-ellátási
szerződést kell készíteni, melyet az illetékes orvosi kamarával véleményeztetni kell.
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Záradék:
A fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
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