
Bodrog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 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) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

Általános rendelkezések 
 
1. § E rendelet célja, hogy Bodrog Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területén az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát a 
betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa. 

 
2. § A rendelet hatálya kiterjed Bodrog község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, 
fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó 
ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 
3. § A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben 

meghatározott kivétellel – Bodrogon csak az e rendelet szerinti háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi körzetekben folytatható. 

 
4. § A körzethatárok meghatározása nem érinti a betegeknek a szabad 

orvosválasztáshoz fűződő jogát. 
 

Háziorvosi körzet 
 
5. § (1) Bodrog község közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot Mezőcsokonya 

község közigazgatási területével. 
 (2) Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást egészségügyi vállalkozás útján – 

Mezőcsokonya Község Önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően – biztosítja. 

 (3) A háziorvosi körzet székhelye: 7434 Mezőcsokonya, Fő u. 42. 
 (4) Székhelyközségi háziorvosi rendelő: 7434 Mezőcsokonya, Fő u. 42. 
 (5) Társközségi háziorvosi rendelő: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 79. 
 

Házi gyermekorvosi körzet 
 
6. § (1) Bodrog község közigazgatási területén önálló gyermekorvosi körzet nem működik. 

A házi gyermekorvosi feladatok ellátás felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi 
ellátás formában történik. 



 (2) Az Önkormányzat a házi gyermekorvosi ellátást társas vállalkozási formában 
működő egészségügyi vállalkozás útján – Mezőcsokonya Község Önkormányzattal 
kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően – biztosítja. 

 (3) Székhelyközségi rendelő: 7434 Mezőcsokonya, Fő u. 42. 
 (4) Társközségi rendelő: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 79. 
 

Fogorvosi körzet 
 
7. § (1) Az Önkormányzat a fogorvosi alapellátást Hetes, Csombárd, Juta, Mezőcsokonya, 

Somogysárd és Újvárfalva községekkel közös körzetben biztosítja. 
 (2) Az Önkormányzat a fogászati ellátást társas vállalkozási formában működő 

egészségügyi vállalkozás útján – Hetes, Csombárd, Juta, Mezőcsokonya, 
Somogysárd és Újvárfalva községek önkormányzataival kötött feladat-ellátási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően – biztosítja. 

 (3) A fogorvosi körzet székhelye: 7432 Hetes, Vikár Béla u. 74. 
 (4) Fogorvosi rendelő: 7432 Hetes, Vikár Béla u. 74. 
 

Védőnői körzet 
 
8. § (1) Bodrog község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot Mezőcsokonya 

község közigazgatási területével. 
 (2) Az Önkormányzat a védőnői ellátást az Mezőcsokonya Község Önkormányzat által 

foglalkoztatott közalkalmazott védőnővel – Mezőcsokonya Község 
Önkormányzataival kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
– biztosítja. 

 (3) A védőnői körzet székhelye: 7434 Mezőcsokonya, Fő u. 42. 
 (4) Védőnői tanácsadó: 7434 Mezőcsokonya, Fő u. 42. 
 (5) Védőnői tanácsadó: 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 79. 
 

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás 
 
9. § (1) Bodrog község közigazgatási területe egy háziorvosi és fogorvosi ügyeleti körzetet 

alkot a Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet ellátási területéhez 
tartozó községek közigazgatási területével. 

 (2) Az Önkormányzat a háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátást – a Kaposvár 
Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel kötött feladat-
ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően – biztosítja. 

 (3) A háziorvosi ügyeleti ellátás helye: 7400 Kaposvár, Németh István Fasor 16. 
 (4) A fogorvosi ügyeleti ellátás helye: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 13. 
 

Iskola-egészségügyi ellátás 
 
10. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából 

áll, amelyet fogorvos közreműködésével biztosít az Önkormányzat a Bölcsesség 
Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelésében 
részesülő gyermekek részére a 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 157. nevelési 
intézményben, valamint a 7439 Bodrog, Kossuth Lajos u. 79.szám alatti háziorvosi 



rendelőben, védőnői tanácsadóban, valamint a 7400 Kaposvár, Béke u. 31. szám 
alatti fogorvosi rendelőben. 

 (2) Az Önkormányzat a háziorvosi ellátást társas vállalkozási formában működő 
egészségügyi vállalkozás útján – Mezőcsokonya Község Önkormányzattal kötött 
feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően – biztosítja. 

 (3) Az Önkormányzat az iskolafogászati ellátást egyéni vállalkozó fogszakorvos útján – 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően – biztosítja. 

 (4) Az Önkormányzat az iskola védőnői ellátást Mezőcsokonya Község Önkormányzat 
által foglalkoztatott közalkalmazott védőnővel – Mezőcsokonya Község 
Önkormányzataival kötött feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően 
– biztosítja. 

 (5) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye: 7434 Mezőcsokonya, Fő u. 42. 
 

Záró rendelkezések 
 
11. § Ez a rendelet 2017. február 20-án lép hatályba. 
 
 
Bodrog, 2017. február 13. 
 
 
 
 Erdei Norbert dr. Lukács Zoltán 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendeletet 2017.február 14-én kihirdettem. 
 
 
 
 dr. Lukács Zoltán 
 jegyző 


