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2/2016, (tt. 29,) önkományzati rendeiete
az egészségügyialapellátás körZeteinek meghatározásáról

Szentjakabfa Község Ön}ományzata Képviselő-tcstüiete Magyarország AlaptöNénye 32, cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXX I.
tóNény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország hell
önkományzalairó] szóló 20IL évi CLXxxx, tőrvény 13, § (1) bekezdés ,l. pontjában
lneghatározott feladatkörében eljárva, az országos Alapellátási Intézci vélernényének
kikéréséve]az alábbiakat rendeli el:

1.

Altalános rcndclkezésck

1, § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Szentjakabfa község köZi8az8atási tedletén terülcti
ellálá§i kötelezettséggel működő háziol,vosi, fogorvosi és a védőnői körzctrc, továbbá aZ
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola_e8észségügyi ellátasra.
(2) Szcntjakabl'a Község Önkormánlzata Képviselő_tesfiilete (a továbbiakban: Képviselőtesttilet) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXX I. tör.vény 13, § (1)
bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás értelmóben a kóte]ezó egész§égügyi alapellátási
feladatait a ZiinJ<a és Térségc Egószségügl Intózményi Társu]ás (a továbbiakban: Társulás)
útján iátja eI.

(3) A Társulás székheJye, arnely egyútta' az alapellátási körzet székhelye is: 825l Zánka,
lskola u. 11,

2.

2. §

A

Iláziorvosi alapellátás

Képviselő-tcstiilet a háZiorvosi alapellátás közelét e rendelet 1, melléklete szerint

áilapí§a meg.

3.

3. §

A

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

Képviselő-testii]et az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást

a Balatonfliredi

TöbbcéIú Társulás útján látja el. AZ ügyeleti ellátás székhelye: 8230 Balatonfiired, Csá,da u.

4.

1,

védőnói ,lapellátás

4. § A Képviselő-testiilel a védőnői alapellátás Löúeté1 e rendelet 2. mellékletében állapíúa
mcg.

szentjakabfa Község Ónkormányzala
KépViseló-lestület€

5. Iskolá-egé§zségügyi ellátás

A

5. §

Kópvi§eló-testület

iskola-egészségúgyialapellátást biztosít az alábbi intézmények

nevelésében, oktatásában részesülő gyelmekek, tanulók részérc:

- a) Nivegy-völgyi Óvoda (8272 szentantalla, Pő u- 22-)
- b) Nivegy-völgyi Némel Nemzetiségi Nyelvokató

Altalános

Művészetj Iskola (8272 Balatoncsicsó, Fő út 1/A.)

Iskola és Alapfoku

6. Fogorvosi alapellátás

6. § A Képvjselő{estület a iogoryosi alapellátás kőftetét e rendelet 3. melléklelébenállapítja
mcg.

7.
7,

§ Ez

a Iendelet 2016,

március

1,

Záró rendelkezések

napján lép halályba.

szentj akabfa, 2016, február 24,
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1,

melléklet a 2/2016. (Il, 29.) önkormánlzati rendelethez

A háziorYosi alapellátás e|látá§i körzeteI

a) Z&lka
b) Balatonszepczd

c)

Tagyon
d) Szentantalfa
e) Balatoncsicsó
0 Szentjakabfa
g) Obudavrir
települések teljes kőzigazgatási terülctc,

2.

melléklet a 2/2016, (ll, 29.) önkotmánlzati rendelethez

A védőnői alapcllátás ellátási körzete:
a) Zárka
b) Balatonszepezd
c) Tagyoí
d) Szentantalfa
e) Balatoncsicsó
1) Szentjakabfa
g) Obudavár
telepiilések teljes kőZigazgatási teíülete.

3,

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

A fogorvo§i alapellálas ellálási kör7ele:
ZáRka

^) Monoszló
b)

c)

Balatonszepezd
d) Tagyon
e) szentantalfa
t) Ba]atoncsicsó
g) szeítjakabfa
h) Obudavár
telepüIések teljes közigaz satási területe.

rendelethez

