Cece Nagyközségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2)
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 célja, hogy megállapítsa Cece Nagyközségi 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 Cece Nagyközség közigazgatási területén kiterjed azon háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, akik Cece Nagyközség
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 és házi gyermekorvosi körzetek
4.§
(1) A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység e rendeletben
meghatározott háziorvosi körzetben folytatható.
(2) Cece Nagyközség ellátási területén belül két háziorvosi, egy házi gyermekorvosi és egy
fogászati körzet működik.
(3) A 0101. számú felnőtt háziorvosi körzethez cím: 7013 Cece, Deák F. u. 15.) tartozó utcák
jegyékét jelen rendelet 1-es számú melléklete tartalmazza.
(4) A 0102. számú felnőtt háziorvosi körzethez (cím: 7013 Cece, Jókai u. 11. szám alatti
Egészségház) tartozó utcák jegyzékét jelen rendelet 2-es számú melléklete tartalmazza.
(5) A házi gyermekorvosi körzet (cím: 7013 Cece, Jókai u.11.szám alatti Egészségház) Cece
és Sáregres közigazgatási területére terjed ki.
(6) A fogorvosi körzet Cece közigazgatási területére, továbbá társulási megállapodás alapján
Sáregres és Vajta községek közigazgatási területére terjed ki, melynek székhelye: 7013
Cece, Jókai u. 11.
2. Háziorvosi ügyelet
5. §
A háziorvosi ügyelet ellátásáról az Önkormányzat a Dél-Mezőföldi Többcélú Kistérségi
Társulás útján gondoskodik.

3. Védőnői körzetek
6.§
(1) A védőnő ellátási területe az e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott védőnői
körzetekre terjed ki.
(2) A területi védőnői ellátás két védőnői körzetben történik.

(3) A körzetek beosztását a 3. 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 3.
számú mellékletében meghatározott védőnői körzetek területén lévő közoktatási
intézmények tekintetében.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
8.§
Ez a rendelet 2014. április …-jén lép hatályba.
9.§
(l) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló
8/2002.(VII.01.)ÖR. rendelete és az azt módosító 10/2007.(VI.15.)ÖR. rendelet.
(2) Ez a § a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Cece, 2014. április 04.
Varga Gábor
Polgármester

Albert Zsuzsanna
Jegyző

Záradék:
A rendelet 2014. április 04-én kihirdetésre került.
Albert Zsuzsanna
Jegyző

l. melléklet a 10/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelethez

0101 számú felnőtt háziorvosi körzet utcai jegyzéke
Akácfa u.
Bethlen G. u.67-142.
Bicskai u.
Illyés Gy. U.
Csók I. u.
Deák F. u.
Dióstanya
Dobó I. u.
Eötvös L. u.
Fecske u.
Hunyadi u.
József A. u.
Kaffka u.
Károlyi M. u.
Kossuth L. u. 29-81.
Viola Köz
Lehel u.
Széchenyi I. u.
Malom köz
Petőfi S. u.
Piszkeri tanya
Rózsa u.
Szőlőhegy
Vasvári Pál u.
Madarász köz

2. melléklet a 10/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelethez

0102 számú felnőtt háziorvosi körzet utcajegyzéke

Ady Endre u.
Arany J. u.
Árpád u.
Bajcsy-Zs. u.
Bartók B. u.
Bethlen G. u. 1-66.
Béke u.
Dózsa Gy. U.
Feszty Á. U.
Gyóni G. u.
Gyulamajor
Jókai M. u.
Kossuth L. u. 1-28.
Móra F. u.
Madách I. u.
Nap u.
Rákóczi F. u.
Szabó L. u.
Szabadság tér
Köztársaság u.
Táncsics u.
Tompa M. u.
Vasút u.
Vörösmarty M. u.
Zrínyi M. u.
Március 15. u.
Sáregres Község teljes közigazgatási területe.

3. melléklet a 10/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelethez

Cece I. számú védőnői körzet jegyzéke
1. Akácfa utca
2. Árpád utca
3. Móra Ferenc utca
4. Bethlen Gábor utca
5. Bocskay 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. Károlyi Mihály 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. Ady Endre utca
2. Almajor
3. Arany János utca
4. Bajcsy-Zsilinszky utca
5. Dózsa György utca
6. 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
21.

