Móricgát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteiről
Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) Móricgát Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése érdekében
a) 1 vegyes háziorvosi
b) 1 fogorvosi
c) 1 védőnői
körzetet alakít ki.
(2) A vegyes háziorvosi, a fogorvosi és a védőnői körzet ellátási kötelezettsége Móricgát község
közigazgatási területére terjed ki.

2. §
Jászszentlászló Község Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között született megállapodás
alapján a háziorvosi, védőnői és fogorvosi feladatok ellátását Móricgát község vonatkozásában. Az
Önkormányzatok közötti megállapodást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. §
Móricgát Község Önkormányzata Jászszentlászló község közigazgatási területére kiterjedő
alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeletet Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.
4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2002. (IV.29.) Kt. számú
rendelet a háziorvosi körzetek meghatározásáról.
Móricgát, 2016. november 14

Csontos Máté
polgármester

Valentvics Beáta
jegyző

Záradék:
Rendelet 2016. november 14. napján kihirdetve.

Valentovics Beáta
jegyző

1. sz. melléklet 13/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Jászszentlászló község Önkormányzata (székhelye: 6133 Jászszentlászló,
Dózsa Gy. u. 8. a továbbiakban: Gesztor) képviselője: Nagy András polgármester,
másrészről Móricgát Község Önkormányzata (székhelye: 6132 Móricgát, Deák Ferenc u. 26/b., a
továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Csontos Máté polgármester (a továbbiakban együtt Felek)
között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1)
bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet
rendelkezései alapján kötötték meg.
1) A háziorvosi (2. számú), fogorvosi és védőnői körzet működési (ellátási) területe Jászszentlászló
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló
önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja Móricgát
község közigazgatási területét is. Móricgát Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló
rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.
2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye, ellátási helyei:
Háziorvosi (2. számú) körzet székhelye : Jászszentlászló.
Ellátási helyei: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 11/a.
6132 Móricgát, Deák Ferenc u.26/b
Fogorvosi körzet székhelye: 6133 Jászszentlászló , Hunyadi u. 8/a.
Védőnői körzet székhelye: 6133 Jászszentlászló, Bocskai u. 4.
3) A Megállapodás 2016. …….. …. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás
módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.
4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Kiskunhalasi
Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az
Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag
írták alá.
Jászszentlászló, 2016. …………………………………

Nagy András
polgármester

Csontos Máté
polgármester

Ellenjegyezte:
jegyző

2. sz. melléklet 13/2016. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez
Móricgát Község Önkormányzata kötelező egészségügyi alapellátás – háziorvosi, fogorvosi,
védőnői körzetének meghatározása
1.1. Alsómóricgát
1.2. Bezsenyi dülő
1.3. Deák Ferenc utca
1.4. Felsőmóricgát
1.5. Zrínyi Miklós utca
1.6. Erdőszéplak lakótelep

