
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetekről 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  

az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani 

központ véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezés 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszék község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás 

körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi 

ellátásra. 

 

2.Az egészségügyi alapellátás körzetei 

2. § 

 

(1) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy háziorvosi vegyes körzetet 

hoz létre, az önkormányzat teljes közigazgatási területe a 3335 Bükkszék, Dobó István út 1. 

szám alatti székhellyel működő háziorvosi körzethez tartozik. 

 

(2) A háziorvosi vegyes körzethez tartoznak területi ellátási kötelezettséggel a Szajla Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Terpes Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által külön rendeletben meghatározott háziorvosi vegyes körzetek. 

 

3. § 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat központi orvosi ügyeleti 

társulás keretében látja el, az önkormányzat teljes közigazgatási területe a 3250 Pétervására, 

Szabadság tér 28. szám alatt működő központi orvosi ügyelethez tartozik. 

 

4. § 

 

(1) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy védőnői körzetet hoz létre, 

az önkormányzat teljes közigazgatási területe a 3335 Bükkszék, Dobó István út 1. szám alatti 

székhellyel működő körzethez tartozik. 

 

(2) A védőnői körzethez tartoznak területi ellátási kötelezettséggel a Szajla Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete és Terpes Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által külön rendeletben meghatározott védőnői körzetek. 

 

 



5. § 

 

(1) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy fogorvosi vegyes körzetet 

hoz létre, az önkormányzat teljes közigazgatási területe a 3332 Sirok, Petőfi S. út 6. szám alatt 

működő fogorvosi körzethez tartozik. 

 

(2) Fogorvosi ügyelet és fogászati sürgősségi ellátás tekintetében az önkormányzat teljes 

közigazgatási terülte a 3300 Eger, Klapka Gy. út 1. szám alatti Technika Házában működő 

fogászathoz tartozik. 

 

6. § 

 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat teljes 

közigazgatási területére egy iskola-egészségügyi ellátási körzetet hoz létre.  

 

7. § 

 

Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba. 

 

8. § 

 

Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2002. (VI.27.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

Bükkszék, 2016. november 30. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 
 

 

 

Záradék: A rendelet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 51.§ (2) bekezdése alapján hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetésre került: 

2016. november 30-án. 

 

 

Panyik Anita 

   aljegyző 

 


