
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2016.(VI.10.) önkormányzati rendelete 
 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  

 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) 
bekezdésében és az egészségügyről szóló 2015. CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján – a 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörrel rendelkező 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérését követően - az egészségügyi 
alapellátási körzetek megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Balassagyarmat székhellyel Balassagyarmat város, Patvarc község és Ipolyszög 
község közigazgatási területén nyújtott, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó 

a) háziorvosi 
b) házi gyermekorvosi 
c) fogorvosi 
d) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 
e) területi védőnői és iskola-egészségügyi 

ellátásokra, valamint ezen ellátásokat igénybevevőkre. 
 

2. § 
 
Területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi tevékenység a működtetési jog alapján, ezen rendelet 1.  
számú mellékletében meghatározott körzetekben folytatható. 
 

3. § 
 

Területi ellátási kötelezettséggel végzett házi gyermekorvosi tevékenység a működtetési jog alapján, ezen 
rendelet 2.  számú mellékletében meghatározott körzetekben folytatható. 
 

4. § 
 
(1) Területi ellátási kötelezettséggel végzett fogorvosi tevékenység a működtetési jog alapján, ezen rendelet 3. 

számú mellékletében meghatározott körzetekben folytatható. 
 

(2) 1A 3. számú mellékletben meghatározott fogorvosi körzetek közül az 1., 3. és 5. számú körzet a Fogászati 
Alapellátási Intézményi Társulás útján, míg a 2. és 4. körzet „Feladat átadás-átvételre vonatkozó 
megállapodás” alapján, privatizált formában kerül ellátásra. 

 
5. § 

 
A területi ellátási kötelezettséggel végzett területi védőnői tevékenység ezen rendelet 4. számú mellékletében 
meghatározott körzetekben folytatható. 
 

6. § 
 
Az iskola-védőnői tevékenység ezen rendelet 5. számú mellékletében meghatározott körökben folytatható. 
 

7. § 
 
Az iskola-orvosi tevékenység ezen rendelet 6. számú mellékletében meghatározott körzetekben folytatható. 
 

7/A.2 
 

(1) 3A fogorvosi ügyeleti ellátás heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a Semmelweis Egyetem 
Fogászati- és Szájsebészeti Oktató Intézetének 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. szám alatti rendelőjében 
biztosított. 

 

                                                 
1 Beiktatta a 21/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október hó 31. napjától. 
2 Beiktatta a 21/2016.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október hó 31. napjától. 
3 Módosította a 25/2017.(VII.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. július hó 01. napjától 



(2) Balassagyarmat városra vonatkozóan a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás az Országos Orvosi 
Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján kerül biztosításra. 
Ellátás helye: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 125. Az erre vonatkozó megállapodást az 1. 
számú függelék tartalmazza. 

8. § 
 
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Balassagyarmat Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 
11/2005.(V.06.) önkormányzati rendelete. 
 
 
     Medvácz Lajos :/       /: dr. Varga Andrea:/ 
       polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2016. június 10.      /: dr. Varga Andrea :/ 
                     jegyző 

 


