
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat háziorvosi körzeteiről 

 
 
Ivánc község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésére, a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése és az egészségügyi 
közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról 
szóló 2001. évi XVII. törvénnyel módosított 26.§.  figyelemmel, valamint az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2.§ (2) bekezdésében, továbbá a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint  egyes centrális  
alárendeltségű  szervek feladat- és  hatásköreiről szóló 1991. évi  XX.  törvény  (a  
továbbiakban: Htv.) 138.§ (1) bekezdés j.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat illetékességi területén működő háziorvosi körzetekről az alábbi 
rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
Önálló orvosi tevékenység az e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben 
folytatható Ivánc község Önkormányzata közigazgatási területén. 
 
 

2.§ 
 
(1) Háziorvosi körzet:  a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett 
települési önkormányzat által - külön jogszabály rendelkezései szerint meghatározott 
település(ek). 
 
(2) Önálló orvosi tevékenység:  a területi ellátási kötelezettség körében az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a fogorvos 
(továbbiakban együtt: házorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás. 
 
(3) Működtetési jog:  a Magyar Orvosi Kamara által az orvos részére adott önálló 
orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog. 
 

 
3.§ 

Háziorvosi körzetek meghatározása 
 
 
(1) Háziorvosi körzethez tartozik: Ivánc község teljes közigazgatási területe                
(a háziorvosi tevékenység ellátására Ivánc, Felsőmarác és Hegyhátszentmárton 
községek közös megállapodása alapján kerül sor). 
 
(2) Felnőtt fogorvosi körzet: Ivánc község teljes közigazgatási területe (18 év feletti 
lakosság) 
            



(3) Gyermek és ifjúsági fogorvosi körzet: Ivánc község teljes közigazgatási területe 
(18 év alatti lakosság) 
 
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott fogorvosi körzetek feladatátvállalási 
szerződéssel Csákánydoroszlói székhellyel kerülnek ellátásra. 
 
 

4.§ 
Záró rendelkezések 

 
 
21.§ (1)  E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
Ivánc, 2012. december 21. 
 
 
 
                           Gyarmati Tibor Hollósiné Botka Ildikó  
      polgármester         körjegyző  
 
 
 
Záradék: 
 
 
E rendelet kihirdetésre került 2012. december 28. napján, Ivánc község Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 
 
 
Ivánc, 2012. december 28. 
 
                                                       Hollósiné Botka Ildikó  

 körjegyző  
 


