
Mátraszele község Önkormányzat képviselő – testületének 
 

2/2017. (II.14.) önkormányzati 
 

r e n d e l e t e  
 
 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 
 
Mátraszele község 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: 
 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Mátraszele 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 
 
 

Az alapellátás körzetei 
2.§ 

 
Mátraszele község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes (felnőtt háziorvosi és 
házi gyermekorvosi ellátást magában foglaló) háziorvosi körzetet alkot. 
A feladatellátás helye: 3142 Mátraszele, Szabadság út 116. 
 

3.§ 
 
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a képviselő-testület Salgótarján és Térsége 
Önkormányzatainak Társulása útján látja el. A Társulás az ügyeleti ellátást a 1. számú 
mellékletben felsorolt települések vonatkozásában Salgótarján városi és városkörnyéki központi 
ügyeleti ellátás keretében biztosítja.  
A Társulás székhelye: Salgótarján 
Az ügyeleti ellátás helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.  
 
 

4.§ 
 
(1) Bárna és Mátraszele községek teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. A 

körzet  és székhelyének meghatározását tartalmazó önkormányzatok közötti megállapodást a 2. számú 

melléklet  tartalmazza.  

 



A körzet székhelye: Mátraszele 
A körzet feladat ellátási helyei: 3142 Mátraszele, Szabadság út 116. 
                                                 3126 Bárna, Petőfi út 17. 
 
(2) A védőnői szolgálat a háziorvosi szolgálattal közösen ellátja az iskola-egészségügyi feladatokat az 

alábbi nevelési-oktatási intézményekben:   

Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15.  
Bárna Egységes Óvoda-Bölcsőde  3126 Bárna, Petőfi út 19. 
SÁIK Gárdonyi Géza Tagiskola 3142 Mátraszele, Szabadság út 66.  
Kerekerdő Óvodafenntartó Társulás Bóbita Óvodájának Gárdonyi Géza Tagóvodája 3142 
Mátraszele, Szabadság út 67. 
 

5.§ 
 
(1) Mátraszele község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 
alapellátási körzetet alkot.  
A fogorvosi körzet székhelye: Mátraszele 
 A fogorvosi feladatellátás helye: 3143 Mátranovák, Rózsa út 8.  
 
 
 

Záró rendelkezések 
6.§ 

 
(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 9/2013.(V.29.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
 
    Vincze László Babjákné Bocsok Anna 
    polgármester  jegyző 
 
 
Jelen rendelet Mátraszele községben 2017. február 14. napján kihirdetésre került! 
 
 
 
Babjákné Bocsok Anna 
               jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. sz. melléklet 
 a 2/2017(II.14.)  önkormányzati rendelethez 
 
 
 
Salgótarján Városi és Városkörnyéki Központi Ügyelet és hétvégi, ünnepnapi 
gyermekorvosi ügyelethez Társulás keretében tartozó települések: 
 
Ügyeleti ellátás helye: 3100. Salgótarján, Füleki út 54-56. 
 
Bárna 
Cered  
Egyházasgerge 
Etes  
Ipolytarnóc 
Karancsalja 
Karancsberény 
Karancskeszi 
Karancslapujtő 
Karancsság 
Kazár 
Kisbárkány 
Kishartyán 
Litke 
Lucfalva 
Márkháza 
Mátraszele 
Mihálygerge 
Nagybárkány 
Nagykeresztúr 
Ságújfalu 
Salgótarján 
Somoskőújfalu 
Sóshartyán 
Szilaspogony 
Zabar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.sz. melléklet 
a 2/2017(II.14.)  önkormányzati rendelethez 
 
védőnői körzet  és székhelyének meghatározására vonatkozó megállapodás 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
 
mely létrejött egyrészről Mátraszele község Önkormányzata (székhelye: 3142 Mátraszele, 
Szabadság út 65.; a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Vincze László polgármester, 
 
másrészről Bárna Község Önkormányzata (székhelye: 3126 Bárna, Petőfi út 23., a továbbiakban: 
Önkormányzat) képviselője: Oravecz Roland polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között 
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 
 
Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § 
(1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg. 
 
1) A Mátraszelei védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Mátraszele 
község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról  szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely 
magában foglalja Bárna község teljes területét is. Bárna Község Képviselő - testülete vállalja, hogy 
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendeletében e megállapodásnak 
megfelelően – Mátraszele képviselő-testületének rendeletével azonos módos szabályozza a 
védőnői körzetet és az iskola-egészségügyi alapellátást. 
 
2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: Mátraszele 
 
3) A Megállapodás 2017. március 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 
módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges. 
 
4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a 
Salgótarjáni Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból 
jóváhagyólag írták alá. 
 
Mátraszele, 2017. február 14. 
 
 
Vincze László Babjákné Bocsok Anna 
polgármester  jegyző 
 
Ellenjegyezte: 
 
Babjákné Bocsok Anna 
jegyző 
 


