
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

21/2016.(X.31.) önkormányzati rendelete 
 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

16/2016.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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 az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
szóló 16/2016.(VI.10.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 16/2016.(VI.10.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 4§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(2) A 3. számú mellékletében 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.” 
 

2. §  
 
A Rendelet az alábbi 7/A§-sal  egészül ki: 

„7/A. § 
 

(1) A fogorvosi ügyeleti ellátás heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a 3100 
Salgótarján, Szerpentin út 19. szám alatt biztosított. 
 

(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.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 3. számú mellékletében  

- a 2. számú fogorvosi körzethez tartozó felsorolás kiegészül Nógrádmarcal, 
- a 3. számú fogorvosi körzethez tartozó felsorolás kiegészül Dejtár, 
- a 4. számú fogorvosi körzethez tartozó felsorolás kiegészül Ipolyszög, Csitár, Iliny, 

Őrhalom, 
- az 5. számú fogorvosi körzethez tartozó felsorolás kiegészül Patvarc település 

megnevezésével. 
 

4. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezései a hatályba lépését követő napon 
hatályukat vesztik.  
 
 

/: Medvácz Lajos :/    /: dr. Varga Andrea :/ 
       polgármester                 jegyző 
 
Kihirdetve: 
Balassagyarmat, 2016. október hó 31. napján.  
 
 
 /: dr. Varga Andrea :/ 
 jegyző 


