
Murony község Önkormányzatának Képviselőtestülete 

5/2002.(VI.28.) Kt rendelete  

Murony községben biztosított egészségügyi közszolgáltatásokról 

 

 

Felhatalmazás 

 

Murony község Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. „A helyi Önkormányzatokról” 8. §. (4) 

bekezdésében valamint a 2000. évi II. tv. „Az önálló egészségügyi közszolgáltatások 

nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról”, 25. §. (7) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet célja 

 

1. §. 

 

Az egészségügyi közszolgáltatások biztosítása Murony község közigazgatási területén. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. §. 

 

A rendelet hatálya Murony község közigazgatási területén az egészségügyi 

közszolgáltatásokra, az azokat nyújtó egészségügyi intézményekre, az egészségügyi 

közszolgáltatás nyújtását szolgáló vagyontárgyakra, továbbá az egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó dolgozókra terjed ki. 

 

Az egészségügyi közszolgáltatások köre 

 

3. §. 

 

(1) Az egészségügyi alapellátás körében az Önkormányzat az alábbi 

közszolgáltatások feltételeit biztosítja. 

- háziorvosi (felnőtt és gyermekkörzet), háziorvosi ügyeleti iskola 

egészségügyi feladatok, 

- fogászati járóbeteg-ellátási (gyermek, felnőtt) feladatok, 

- védőnői szolgálati feladatok ellátás, 

(2) A feladatellátás érdekében az Önkormányzat háziorvosi rendelőt, fogorvosi 

rendelőt, és védőnői vizsgáló épületet tart fenn. 

(3) A feladatellátáshoz szükséges, jogszabályok által előírt felszerelések (orvosi 

műszerek, informatikai eszközök és egyéb berendezési tárgyak) beszerzéséről, 

pótlásáról a szükséges mértékig gondoskodik. 
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Az orvosi, fogorvosi tevékenység végzésének formái 

 

4. §. 

 

(1) Az önkormányzat az orvosi, fogorvosi (továbbiakban: orvosi) feladatok 

ellátásnak 

- alkalmazott orvos, 

- szabadfoglalkozású, vagy 

- vállalkozó orvos 

kinevezésével – megbízásával tesz eleget 

(2) Az alkalmazott orvos orvosi tevékenységét közalkalmazott jogviszony 

keretében látja el. Ugyancsak közalkalmazott jogviszonyban kell 

foglalkoztatni az orvosi feladatok ellátását segítő orvos – asszisztenst, (ápoló) 

és a fizikai munkát végző (takarító) alkalmazottat is. 

(3) Szabadfoglalkozású, vagy vállalkozó orvos megbízása esetén teljesülnie kell 

az egészségügyi vállalkozásokra vonatkozó jogszabályi feltételeknek. 

 

A védőnői tevékenység végzése 

 

5. §. 

 

(1) A védőnői feladatellátást az Önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyt 

létesítő, jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező védőnő kinevezésével 

kell biztosítani. 

(2) A fizikai munkakörben alkalmazott (takarító) feladatellátást segítő dolgozó 

megbízási szerződéssel, vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatható. 

 

Az egészségügyi közszolgáltatást biztosító ingatlanok 

 

6. §. 

 

(1) A feladatellátást biztosító ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában vannak, 

ezért azok egészségügyi közintézménynek minősülnek 

(2) Az orvosi tevékenység szabadfoglalkozású, vagy vállalkozó orvos 

megbízásával történő elláttatása esetén: 

- a feladat ellátásának rendjét, 

- a közszolgáltatás megvalósítására létesült ingatlanok átadásának 

módját, feltételeit, 

- a berendezési-felszerelési tárgyak-eszközök beszerzési javítási 

költségeinek viselését, 

- a feladatellátás finanszírozásának rendjét, 

- a korábban közalkalmazott jogviszony alapján alkalmazott 

munkatársak továbbfoglalkoztatását, 

feladat ellátási szerződésben kell rögzíteni. 

(3) Az átadott ingatlanok, és berendezéseik használatának rendjét 

használatbavételi szerződésben kell rögzíteni. 
(4) A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyontárgyak egészségügyi célvagyon 

jellegét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyeztetni. 
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A település háziorvosi körzetének meghatározása 

 

7. §. 

 

(1) A háziorvosi (felnőtt és gyermekkörzeti), háziorvosi ügyeleti, iskola 

egészségügyi feladatokat az Önkormányzat Murony község közigazgatási 

területén – azt egy (1) háziorvosi körzetként meghatározva – látja el. 

(2) A védőnői feladatok ellátását az Önkormányzat az (1) bekezdésben 

meghatározott háziorvosi körzetben biztosítja. 

(3) A fogászati járóbeteg-ellátási feladatokat a muronyi Önkormányzat – Kamut 

község Önkormányzatával létrejött társulási szerződés alapján – Murony, és 

Kamut községek közigazgatási területén – azt egy (1) fogászati járóbeteg-

ellátási körzetként meghatározva – látja el. 

 

 

Záró - és hatályba léptető rendelkezések 

 

8. §. 

 

(1) Az ebben a rendeletben nem szabályozott esetekben az 1997. évi CLIV. Tv. 

„Az egészségügyről”, a 2000. évi II. tv. „Az önálló orvosi tevékenységről”, és 

a 2001. évi CVII. tv. „Az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, 

valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról,” jogszabályok 

vonatkozó részeit kell alkalmazni. 

(2) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

 

 

   Fekete Ferenc   Sztankovics Béla 

   polgármester    jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2002. június 28. 

 

 

     Sztankovics Béla 

      jegyző 

 

 


