
MEGÁLLAPODÁS 

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT 

HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI ÉS VÉDŐNŐI ELLÁTÁSI 

KÖRZETEK SZÉKHELYÉRŐL 

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat 

Székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1. 

Adószám: 15724911-2-03 

Statisztikai számjele: 15724911-8411-321-03 

PIR jele: 724913 

Képviseli: Czeller Zoltán polgármester 

 

Kéleshalom Községi Önkormányzat  

Székhely: 6444 Kéleshalom Fő utca 2. 

Adószám:  

Statisztikai számjele:  

PIR jele:  

Képviseli: Szvétek Lajos Róbert polgármester 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) 

Jelen megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint Jánoshalma Városi Önkormányzat többször 

módosított 16/2016. (X. 27.) rendeletével összhangban kötik meg. A Felek tudomásul veszik, 

hogy Jánoshalma Városi Önkormányzat az idézett rendeletének 8. §-ban a közös orvosi 

alapellátási körzet székhelyéről és a körzetre kiterjedő feladatellátás teljesítésében való 

együttműködésről szóló megállapodások megkötését a polgármesterre ruházta át. 

 

1. Felek rögzítik, hogy az egészségügyi alapellátások körébe tartozó háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői feladatellátás körzeteit szabályozó rendelet 

megalkotására az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak és 

egyben kötelezettek is. Felek kölcsönösen vállalják, hogy jelen megállapodásukban 

foglaltakra figyelemmel állapítják meg a két településre kiterjedő fenti ellátások közös 

körzeteit, amely megegyezik a Jánoshalma Városi Önkormányzat többször módosított 

16/2016. (X. 27.) rendeletében foglaltaknak. A rendelet a szerződés mellékletét képezi.  

 

2. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy az 1. pont szerinti alapellátási szolgáltatásokat 

közös körzet kialakításával, vegyes körzet működtetésével hatékonyabban képesek 

biztosítani lakosságaik számára, a körzetek székhelytelepüléseként Jánoshalmát 

határozzák meg. Felek megállapodnak abban is, hogy az egészségügyi feladatellátások 

közös körzetei Jánoshalma Városi Önkormányzata és Kéleshalom Községi 

Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. 

 

3. A megállapodás 2021. június …  napjától határozatlan időre jön létre. 



 

4. Felek a jelen megállapodást – bármely fél részéről, legalább három hónappal korábban, 

írásban beérkezett felmondás alapján – a tárgyév december 31. napjával szüntethetik 

meg. 

 

5. Felek vállalják, hogy a vitás ügyekben előzetesen egyeztetnek, eredménytelenség esetén 

az illetékes bírósághoz fordulnak. 

 

6. Felek jelen Megállapodást, annak elolvasása és közös értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. 

 

Jánoshalma, 2021. június …. 

 

   

 Jánoshalma Városi Önkormányzat  Kéleshalom Községi Önkormányzat 

 

 

       Czeller Zoltán polgármester               Szvétek Lajos Róbert polgármester 


