
Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.11.) 
önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről 
 

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
(4) pontjában és a 2015. évi CXXVIII. törvény 5-7. §-ban kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
 

A rendelet hatálya kiterjed Szentkirály Község közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére 
az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 
 

2. § 
Háziorvosi ellátás 

 
Szentkirály Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet 
alkot. A körzet székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 20. 
 

3. § 
Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást önkormányzati 
feladatátadási/átvállalási szerződés keretében az Egészségügyi Központ, Tiszakécske látja 
el.  
Háziorvosi ügyeleti ellátás: 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 4. (76/441-435)  
hétköznap 15.30-tól másnap reggelig; szombat, vasárnap, ünnepnap 0-24 óráig 
 
(2) Gyermekorvosi ügyelet: Egészségügyi Központ, 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 4. 
(76/441-435) hétköznap 15.30-tól másnap reggelig; szombat, vasárnap, ünnepnap 0-24 
óráig 
 
(3) Fogorvosi ügyelet: Egészségügyi Központ, 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 
(76/514-039) szombat, vasárnap, ünnepnap 8-14 óráig 
 

4. § 
Házi gyermekorvosi ellátás 

 
Szentkirály Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi 
körzetet alkot. A körzet székhelye: 6031 Szentkirály, Kossuth L. u. 20. 

 
5.§ 

Védőnői ellátás 
 

Szentkirály Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet 
alkot. A körzet székelye: 6031 Szentkirály, Kossuth Lajos u. 20. 
 

6. § 
Fogorvosi alapellátás 

 
A fogorvosi alapellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Szentkirály Község 
Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A fogorvosi 



feladatokat a PAN-DENT Egészségügyi és Szolgáltató BT. (képviselő: Dr. Lányi Krisztina 
fogorvos) látja el. A körzet székhelye: 6000 Kecskemét, Wesselényi u. 10. 
 

7. § 
Iskola-egészségügyi ellátás 

 
Az iskola-, és ifjúság-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából 
áll, melyet az asszisztens közreműködésével biztosít a Szentkirály Általános Iskolai 
nevelésben részesülő gyermekek részére a Szentkirály, Kossuth L. u. 20. szám alatti orvosi 
rendelőben és az azonos címen található védőnői szolgálatnál. 
 

8. § 
Záró rendelkezések 

 
(1) Hatálybalépés a kihirdetést követő nap. 

 
(2) Hatályát veszti Szentkirály Község Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 9/2002. (VII.30.) önkormányzati rendelete. 

 
Szentkirály, 2015. november 10. 

 
 
 

 Szabó Gellért  dr. Lajos Krisztina  
 polgármester  jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék:  
Ezen rendelet 2015. november 11-én kihirdetésre került. 
 

 
 dr. Lajos Krisztina  
 jegyző 
 


