
Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

7/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Ivád Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva továbbá 

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

biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményére figyelemmel a következőket rendeli el: 

 

Rendelet hatálya 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ivád község közigazgatási területén ellátási kötelezettséggel 

működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás 

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

egészségügyi ellátásra. 

Az alapellátás körzetei 

2. § 

 

(1) Ivád Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a háziorvosi ellátásról – 

területi ellátási kötelezettséggel – egy háziorvosi körzet (II. háziorvosi körzet) kialakításával 

gondoskodik.  

(2) Ivád község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. 

(3) A háziorvosi körzet székhelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 28. 

Telephelye: 3248 Ivád, Dózsa Gy. út 2. 

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátásról - területi ellátási kötelezettséggel - egy 

házi gyermekorvosi körzet kialakításával gondoskodik.  

(2) Ivád község teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot. 

(3) A házi gyermekorvosi körzet székhelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 28. 

Telephelye: 3248 Ivád, Dózsa Gy. út 2. 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a fogorvosi ellátásról - területi ellátási kötelezettséggel – egy fogorvosi 

körzet (II. fogorvosi körzet) kialakításával gondoskodik.  

(2) Ivád község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. 

(3) A fogorvosi körzet székhelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 28. 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a védőnői ellátásról - területi ellátási kötelezettséggel – egy védőnői 

körzet (II. védőnői körzet) kialakításával gondoskodik.  

(2) Ivád község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 
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(3) A védőnői körzet székhelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 28. 

 

6. § 

 

(1) Az Önkormányzat az iskola-egészségügyi ellátást - területi ellátási kötelezettséggel - egy 

házi gyermekorvos, kettő védőnő, és kettő fogorvos közreműködésével biztosítja.  

(2) Az iskola-egészségügyi ellátásban részesülő iskolák és óvodák (együtt: oktatási 

intézmények) felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,  

házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás körzetei 

7. § 

 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az Önkormányzat a Pétervására és 

Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás útján látja el. 

(2) Az orvosi ügyelet székhelye: 3250 Pétervására, Szabadság tér 29. 

(3) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátás hétvégén 8-14 óráig.  

(4) A fogorvosi sürgősségi ügyelet székhelye: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 1. 

  

Záró rendelkezések 

8. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzet megállapításáról szóló Pétervására város, Erdőkövesd, 

Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete, Istenmezeje Község 

Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2002. (III.25.) számú együttes rendelete.   

 

Ivád, 2016. november 29. 

 

 

Valyon László 

polgármester 

Dr. Varga Attila 

jegyző 
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1. melléklet a 7/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez 

 

Iskola-egészségügyi ellátásban részesülő oktatási intézmények 

 

a) Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola 3250 Pétervására, Szabadság tér 12. 

b) FM ASzK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 3250 Pétervására, 

Keglevich út 19. 

c) Pétervásárai Támási Áron Általános Iskola Erdőkövesdi Tagiskolája 3252 Erdőkövesd, 

Petőfi út 2. 

d) Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda 3250 Pétervására, Kossuth út 1. 

e) Pétervásárai Napköziotthonos Óvoda Váraszói Tagóvodája 3254 Váraszó, II. Rákóczi  F. út 

1. 

f) Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda 3252 Erdőkövesd, Petőfi út 2. 

g) Ivádi Napköziotthonos Óvoda 3248 Ivád, Dózsa Gy. út 1-3. 

 

 
 


