
1 
 

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    6/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátások körzeteiről 
 

Úrkút Község Önkormányzata 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) bekezdésének 4. pontjában, az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében, továbbá az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 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. § A rendelet hatálya kiterjed Úrkút település közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 

működő a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásra, a fogorvosi alapellátásra, az alapellátáshoz 
kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, a védőnői ellátásra, 
és az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 
2. §  (1) Úrkút Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a háziorvosi és házi 

gyermekorvosi ellátást egy vegyes körzet működtetésével biztosítja a település közigazgatási 
területére kiterjedően. 

 
(2) A háziorvosi körzet székhelye: 8409 Úrkút, Május 1. tér 7. 

 
3. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat Ajka Város 

Önkormányzatával kötött megállapodás alapján biztosítja. 
 
(2) A háziorvosi ügyeleti ellátás székhelye: Magyar Imre Kórház 8400 Ajka, Korányi Frigyes u. 

1. 
 
4. § 1(1) Az önkormányzat a fogorvosi alapellátást Szentgál Község Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás útján biztosítja Szentgál és Úrkút község körzetre vonatkozóan. 
 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 8444 Szentgál, Fő u. 14. 
 
(3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle u. 5/D. 

 
5. § Az önkormányzat egy védőnői körzet működtetésével biztosítja a védőnői ellátást a település 

közigazgatási területére. 
 
6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 

8409 Úrkút, Május 1. tér 7. szám alatti ingatlanban biztosítanak. 
 
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Úrkút, 2017. április 25. 
 
 

Fülöp Zoltánné                                                                       dr. Puskády Norbert 
 polgármester                                                                                 jegyző 
 
A rendelet 2017. április 25-én kihirdetésre került. 
       dr. Puskády Norbert jegyző 

                                                
1 Módosította: 15/2017. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. szeptember 27-től. 


