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Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának 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, az egészségügyi 

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

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 
 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mezőkovácsháza város 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. 

 

2. Az alapellátás körzetei 

 

 

2. §1 Mezőkovácsháza város közigazgatási területe három felnőtt háziorvosi körzetet 

alkot. A körzetek lehatárolást, székhelyét és telephelyét az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. §2 Mezőkovácsháza város közigazgatási területén működő házi gyermekorvosi körzet 

területi lehatárolást, székhelyét és telephelyét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

4. § Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll, melyet Mezőkovácsháza Város Önkormányzata az alábbi 

köznevelési intézmények székhelyén biztosít: 

1.  Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde  

2.  Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

3. Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakgimnázium, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 

 

5. § Mezőkovácsháza város közigazgatási területe két fogorvosi alapellátási körzetet 

alkot. A körzetek területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet 

tartalmazza.  

 

6. §3 Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata, mint engedélyes, az 1. számú mellékletben meghatározott 

településekkel közös fenntartásban, feladat-ellátási megállapodás alapján látja el. 

Az ügyeleti ellátás székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

                                                           
1 Módosította a 18/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. 08. 01-től  
2 Módosította a 18/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. 08. 01-től  
3 Módosította a 18/2018. (VI. 26.) sz. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2018. 08. 01-től  
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7. § Mezőkovácsháza város közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot. A védőnői 

körzetek területi lehatárolását és székhelyét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

8. § Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát 

veszti a területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről 

13/2002. (VI. 28.) sz. rendelete és az azt módosító 37/2012. (X. 25.) számú 

önkormányzati rendelet. 

 

 


