
Újhartyán Város Polgármesterének 1/2021. (I.05.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 
 

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Újhartyán Város polgármestere az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§. (2) bekezdésben foglaltak alapján, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 

 

Az egészségügyi alapellátásra vonatkozó rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán 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) Újhartyán Város Önkormányzat közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. 

   (2) A háziorvosi körzet székhelye: 2367 Újhartyán, Fő utca 26. 

 

3. § (1) Újhartyán Város Önkormányzat közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet 

alkot. 

(2) A házi gyermekorvosi körzet székhelye: 2367 Újhartyán, Fő utca 26. 

 

4. §  (1) Újhartyán Város Önkormányzat közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. 

      (2) A fogorvosi körzet székhelye: 2367 Újhartyán, Szobor utca 1. 

      (3) A rendelési időn túl, hétvégén és ünnepnapokon fogorvosi ügyeleti elláttást a 

Semmelweis Egyetem- Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézete (ellátás helye:1088 

Budapest, Szentkirályi utca 40.) az önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja. 

 

5. § (1) Újhartyán Város Önkormányzat közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

    (2) A védőnői körzet székhelye: 2367 Újhartyán, Fő utca 26. 

 

6.§. (1) Újhartyán Város Önkormányzat az alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyeleti ellátást 

a „Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás formában vállalt 

feladatellátás keretében biztosítja Inárcs, Kakucs és Újlengyel településekkel 

együttműködve. 



(2) A Háziorvosi Ügyelet” Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás székhelye: 2367 

Újhartyán, Fő utca 21., az ügyelet telephely címe: 2367 Újhartyán, Fő utca 26. 

 

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

áll az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola – oktatásban részt vevő tanulók, 

valamint a „Gyermekvár” Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha – óvodai nevelésben 

részesülő gyermekek részére. 

 

II. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

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

    (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 

 

 

Újhartyán, 2021. január 5. 

            

   

                      Göndörné Frajka Gabriella Schulcz József 

    jegyző    polgármester 

 

 

Záradék: 

Jelen rendelet a helyben szokásos módon 2021. január 5-én kihirdetésre került. 

 

 

Újhartyán, 2021. január 5. 

 

 

 Göndörné Frajka Gabriella 

jegyző 


