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2/2016. (ll. 29,) ónkormán}zati lendcicte
az egészségügf alapellátás kórzetcinck mcghatározásáró]

Óbudavár Közsé8 Önkomán}zata Kópviseló-testiiiete Magyarország Alaptörvénye 32, cjkk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint aZ egészségügyi alapelIátáslo] szó]ó 2015, évi CXXlll,
törvény 6, § (1) bekezdósóben kapott felhatalnazás alapján, a Magyarország helyi
önkormián}zatairól szóló 2011, óvj CLxXxx. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatáIozott feladatköróben eljáfya_ az országos Alape]]álási Intézet \.éleményének
kikérésévelaz alábbiakat rcndeli elI

1.

ÁItaláno§ rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Óbudavár kózség közigazgatási lelületén teíületi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi, fogolvosi és a védőnói körzelre, továbbá az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az jskola-egészségügyi e]látásra.
(2) obudavár Község onkormán}zata Képviselő-testű]ele (a továbbiakban: Képviselő-testiilet)
a Magyarország helyi önkonnányzatairól
szóló 20] l. évi CLXXIII. töNény 13. § (1) bekezdés
4, pontjában kapott felhatalmazás értelmében a kőtelező egészségügyi alapellátási feladatait a
Zánka és TérségeEgészségúgyiInlézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja cl.

(3) A Társulás székhelye, amely egYhííaíaz alapellátási köüet székhelye is: 8251 Zánka,
Iskola u. 1 l,

2.

Iláziorvosi alapellátás

A Képviselő-testtile1 a háziol-Vosi aiapellátás közetét e rendelet 1, melléklete sze.int
állapítja rneg.
2, §

3.

Az alapellátá§hoz kapc§o|ódó onosi ügyeleti ellátás

3. § A Képviselő-testü]et aZ alapellátáshoz kapcsoiódó ügyeleti ellátást a Balatonfiiredi
Többcélú Társulás útján látja el, AZ úsyeleti ellátás székhelye: 8230 Balatonfiiled. Csárda u, l.
4. Védőnői alapellátás

4. §
meg.

A Képviselőtestiilet

a védőnői alapellátás követét e rendelet 2. mellékletében állapítja

Óbudávár Község Ónkomályzata
Képviselő-testű]ete

5. Iskola-cgé§z§égügyi ellátás

A

5, §

Képviselő-testiilet iskola-egészségügyi alapellátást biztosít az alábbi inlézmények

nevelésében, okatásában részesülő gyermekek, tanulók részére:
a) Nivegy-völgfi Óvoda (8272 szentantalfa,Fő n.22)

- b) \iVegy-\öl§i \élneI Nem7elisógi

\yellokrató Általános lskola és Alaplbkú

Művé§zeti Iskola (8272 Balatoncsic§ó, Fő út 1/A.)

6. Fogorvosi Alapcllátás

6. § A Képviselő-testület a lbgorvosi alapellátás körzetót e lendelet 3. mellékletéberrállapítja
meg.

7.

7.§ Ez

a rendelet 2016.
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Záró rendelkczé§ck

napján lép hatályba.
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Köz§ég Önkormányzata
Képviseló teslülete
Óbudavá.

1

.

me]Iéklet a 2/20t6. (lt, 29.) önkonnányzati

rendelethcz

A háziorvosi alapcllátás ellátási körzete:

a)
b)
c)
d)
e)
1)
g)

Zálka

Balatonszepezd
Tagyon
Szentantalfa
Balatoncsicsó
Szentjakabfa
obudavá.
telepüIések teljes kózigaZgatási területe.

2.

melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkomán}zati

rendclcthez

A yédőnői alapellátás ellátási körzete:
zánka

^) Balatonszcpezd
b)

c) Tagyon
d) Szentanta]í'a
e) Balatoncsicsó

fl Szenljrrkabfa
g) obudavár
települések teljes köZigazgatási terüIete.

3.

melléklet a 2/2016. (II. 29,) őntomlányzati lendelethez

A fogorvosi alapellálás ellátá§i körlete:

a) Zinka
b) Monoszló

c)

Balatonszepezd
d) Tagyon
e) Szentantalfa
í) Balatoncsjcsó
g) Szenüakabfa
h) Obudavár
települések telies kőzigazgatási területe,

