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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal -ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
rendeletet alkotja:

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEIR ŐL SZÓLÓ
3/2017. (I.31) számú rendelete

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. CXXIII.  törvény 6. §. (2) bekezdésében biztosított
véleményezési  jogkörében  eljáró  alapellátásért  felelős  országos  módszertani  intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet  hatálya Létavértes Város közigazgatási  területén kiterjed azon háziorvosi,  házi
gyermekorvosi  és  fogorvosi  egészségügyi  szolgáltatást  nyújtókra,  akik  Létavértes  Város
Önkormányzatával területi ellátási megállapodást kötöttek, valamint a védőnői ellátást, és az
iskola-egészségügyi  ellátást  nyújtó  egészségügyi  szolgáltatóra,  és  az  e  rendeletben
meghatározott egészségügyi alapellátást igénybe vevőkre.

Az egészségügyi alapellátás körzetei

1. §

(1) Létavértes Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatainak teljesítése
érdekében

a) 1 házi gyermekorvosi
b) 2 felnőtt háziorvosi
c) 1 vegyes háziorvosi 
d) 2 fogorvosi
e) 3 területi védőnői
f) 1 iskola-egészségügyi 

körzetet alakít ki. 
(2) A háziorvosi alapellátás körzeteinek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
(3) A házi gyermekorvosi alapellátás körzet területi leírását a   2. melléklet tartalmazza.
(4) A fogorvosi ellátás biztosítására Létavértes és Kokad 2 körzetet  alakított  ki,  melyek

területi leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
 (5) A területi  védőnői  ellátás körzeteit  és azok területi  leírását  a rendelet 4. melléklete

tartalmazza. 
(6) Az iskola-egészségügyi körzet területi leírását a rendelet 5. melléklete tartalmazza

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás
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1. §
(1)  Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás szempontjából Kokad, Álmosd
és Létavértes egy körzetet alkotnak Létavértes székhellyel. 
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Létavértes és Kokad
egy körzetet alkotnak Létavértes székhellyel. 

Záró rendelkezések
2. §

(1) Ez a rendelet 2017. február 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Létavértes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének  az  egészségügyi  alapellátások  körzeteiről  9/2016.  (IV.26.)
önkormányzati rendelete.

Létavértes, 2017. január 29.

    Menyhárt Károly Bertóthyné Csige Tünde 
              polgármester                                                            jegyző

k.m.f.

               Menyhárt Károly sk.                     Bertóthyné Csige Tünde sk.
polgármester                                              jegyző

A JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT HITELES
Létavértes, 2017.február 6.
 
Kulcsárné Juhász Judit
titkársági referens  
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