
 Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2016. október 25-i testületi ülésére   

 

5. Napirend: Orvosi körzetek székhelyéhez kapcsolódó megállapodások elfogadása 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi osztály ez évi ellenőrzése keretében 

ellenőrizte az orvosi körzetekről szóló helyi rendeleteket. Itt felmerült, hogy mivel több 

települést lát el egy-egy orvos, így szükséges az önkormányzatoknak megállapodást kötni a 

körzetek székhelyére vonatkozóan. 

 

Ennek eleget téve kerülnek előterjesztésre a szükséges rendeletek: háziorvosi ellátásról, 

védőnői ellátásról, fogorvosi ellátásról. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a megállapodások elfogadására. 

 

Gecse, 2016. október 18. 

 

 

 Istenes Gyula  

 polgármester 

 

  



 

MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött:  

Gecse Község Önkormányzata (székhelye: 8543 Gecse, Kossuth u. 39.) képviseli: Istenes 

Gyula polgármester  

 

Szerecseny Község Önkormányzata (székhelye: 9125 Szerecseny, Széchenyi u. 2.) képviseli: 

Bolla Gyula polgármester  

(továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1.) Felek lerögzítik, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 

(továbbiakban: Eütv.) 5. §. (1) bekezdésének a) pontja értelmében a települési önkormányzat 

az egészségügyi alapellátás körében köteles gondoskodni a háziorvosi ellátásról.  

 

2.) Felek lerögzítik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. §. (2) 

bekezdésére tekintettel az önkormányzatok az egészségügyi alapellátás körében a háziorvosi 

körzetet – amelyben praxisjog alapján önálló orvosi tevékenység végezhető, helyi rendeletben 

kötelesek megállapítani. Az Eütv. 6. §. (1) bekezdése értelmében több településre is kiterjedő 

ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 

megállapodásban határozzák meg. 

 

3.) A 2.) pontban foglaltak alapján felek megállapodnak, hogy a Szerecseny, Gecse 

települések közigazgatási területére kiterjedő háziorvosi körzet székhelye: 9125 Szerecseny, 

Széchenyi u. 62.  

 

4.) A megállapodás 2016. november 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 

módosításához, felmondásához valamennyi fél egyetértése szüksége.  

 

5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

6.) Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a megállapodásból eredő vitás kérdéseket peren 

kívül rendezik. Amennyiben a vitás kérdésben megegyezni nem tudnak, felek a Pápai 

Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Vaszar, 2016. október 

 

                              Istenes Gyula      Bolla Gyula 

                 Gecse Község polgármestere                 Szerecseny Község polgármestere 

 

 

 

 

 



MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött:  

Gecse Község Önkormányzata (székhelye: 8543 Gecse, Kossuth u. 39.) 

képviseli: Istenes Gyula, polgármester  

Gyarmat Község Önkormányzata (székhelye: 9126 Gyarmat, Magyar u. 14.) 

képviseli: Szabados Péter, polgármester 

Csikvánd Község Önkormányzata (székhelye: 9127 Csikvánd, Rákóczi u. 24.) 

képviseli: Kozma Tibor, polgármester 

Szerecseny Község Önkormányzata (székhelye: 9125 Szerecseny, Széchenyi u. 

2.) képviseli: Bolla Gyula, polgármester  

(továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1.) Felek lerögzítik, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

tv. (továbbiakban: Eütv.) 5. §. (1) bekezdésének a) pontja értelmében a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében köteles 

gondoskodni a fogorvosi ellátásról.  

 
2.) Felek lerögzítik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 

2. §. (2) bekezdésére tekintettel az önkormányzatok az egészségügyi alapellátás 

körében a fogorvosi körzetet – amelyben praxisjog alapján önálló orvosi 

tevékenység végezhető, helyi rendeletben kötelesek megállapítani. Az Eütv. 6. 

§. (1) bekezdése értelmében több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet 

székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 

határozzák meg. 
 
3.) A 2.) pontban foglaltak alapján felek megállapodnak, hogy a Gyarmat, 

Szerecseny, Gecse, Csikvánd települések közigazgatási területére kiterjedő 

fogorvosi körzet székhelye: Gyarmat, Jókai u. 6. 

4.) A megállapodás 2016. november 1. napjától határozatlan időre jön létre, a 

megállapodás módosításához, felmondásához valamennyi fél egyetértése 

szüksége.  

 

5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 

az irányadók. 
 



6.) Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a megállapodásból eredő vitás 

kérdéseket peren kívül rendezik. Amennyiben a vitás kérdésben megegyezni 

nem tudnak, felek a Pápai Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Vaszar, 2016. október 

 

 Istenes Gyula  Bolla Gyula 

 Gecse Község  Szerecseny Község  

 polgármestere polgármestere 

 

 

 Szabados Péter Kozma Tibor 

 Gyarmat Község  Csikvánd Község 

 polgármestere polgármestere 

  



MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött:  

Vaszar Község Önkormányzata (székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 29.) képviseli: Varga Péter 

polgármester  

 

Gecse Község Önkormányzata(székhely: 8543 Gecse, Kossuth u. 39.) képviseli: Istenes 

Gyula polgármester 

Takácsi Község Önkormányzata (székhelye: 8541 Takácsi, Petőfi u. 1.) képviseli: Vajda 

György polgármester  

(továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1.) Felek lerögzítik, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 

(továbbiakban: Eütv.) 5. §. (1) bekezdésének a) pontja értelmében a települési önkormányzat 

az egészségügyi alapellátás körében köteles gondoskodni a védőnői ellátásról.  

 

2.) Felek lerögzítik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. §. (2) 

bekezdésére tekintettel az önkormányzatok az egészségügyi alapellátás körében a védőnői 

körzetet – amelyben praxisjog alapján önálló orvosi tevékenység végezhető, helyi védőnői 

kötelesek megállapítani. Az Eütv. 6. §. (1) bekezdése értelmében több településre is kiterjedő 

ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló 

megállapodásban határozzák meg. 

 

3.) A 2.) pontban foglaltak alapján felek megállapodnak, hogy a Vaszar, Gecse, Takácsi 

települések közigazgatási területére kiterjedő védőnői körzet székhelye: 8542 Vaszar, Fő u. 

27. 

 

4.) A megállapodás 2016. november 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 

módosításához, felmondásához valamennyi fél egyetértése szüksége.  

 

5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

6.) Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a megállapodásból eredő vitás kérdéseket peren 

kívül rendezik. Amennyiben a vitás kérdésben megegyezni nem tudnak, felek a Pápai 

Járásbíróság illetékességét kötik ki. 

A megállapodást a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Vaszar, 2016. október 

 

                              Varga Péter      Vajda György  

                 Vaszar Község polgármestere                 Takácsi Község polgármestere 

 

 Istenes Gyula 

 Gecse Község polgármestere 


