Zánka Község Ónkományzala
Képviselő_iestülete

Zánka Község Önkormányzata
Képviselő{estületének
2/2016, (lI. 29,) önkonnányzati rendelete
az egészségügyialapellátás körzeteinek meghatározásáról

Zárka Kőzség Önkormányzata Képviselő-testiiiete Magyarország AlaptöNénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóIó 2015. évi CXXlll,
törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhalalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormán}zatairól s7-óló 2011. évi CLX)(XIX. töívény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatáIozott feladatkörében eljárva, az országos Alapellátási IntéZet vélcmónyének
kikérésévelaz alábbiakat rendeli el:
1.

1. § (1)

A

Általáno§ rendelkezé§ek

rendelet hatálya kiterjed a Zánka község kőzigazgatási teűIetén terüIeti ellátási

kötelezettséggel működő háziorvosi, fogoIwosi és a védőnői körzetle, továbbá az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyclcti ellátá§ra, valamint aZ iskola-egészségügyi ellátásra.
(2) Zánka Község Önkormánlzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testiilet) a
Magyarország helyi önkormrányzatairól szóló 20l 1, éVi C]-xxlll, töruény 13. § (1) bekezdés 4,
pontjában kapoft fclhatalmazás éíelmébena kötelező egészségügl alapellátási fcladatait a
Zánka és Térségc Egé§zségúgyiIntéZményi Társulás (a továbbiakban: Trársulás) útján látja el.
(3) A Trársulás székheiye, amely cgyúíla1az alapellátási kőúet székhelyc is: 825l Zánka,
IskoJa u. í ]

2.

Háziorvosi alapellátás

A Képviselő_testiilet a háZiorvosi alapellátás köúetét e lendelet 1. melléklete szerint
állapítja meg.
2. §

3.

Az alapellátáshoz kapc§olódó orvo§i ügyeleti ellátá§

A

Képviselőte§tiilet aZ alapellátáshoz kapcsolódó úgyeleti ellátást a Balatonfiiredi
Többcélú Társulás útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8230 BalatonfiIed, Csárda u, 1.

3. §

4.

védőnői alapellátás

4. § A Képviselő-testiilet a védőnői alapellátás körzetét e lendelet 2. mellékletében állapítja

meg.

5, Iskola-egészségügyi ellátás

5. §

A

Képviselő-testiilet iskola-egészségügyi alapellátást biztosít az alábbi intéZmények

nevelésében, okatásában ré§zesülő gyemekek, tanulók részére:

Balatonszcpezd Köz§ég Ónkormán}zata
Képviseló te§lülelc

a) Kétnyelvű Német Nemzetiségi ovoda-Bölcsőde (825i Zánka, Iskola u. 4.)
b) Bozzay Pál Német Nemzetiségi NyelVoktaló Állalános Iskola (825I Zánka, lskola u. 6.)

6. Fogorvosi alapellátás

6, § A Képviselő{estület a fogorvosi alapellátás körzetét e rendelet 3, mellékletében állapítja
meg.
7.
7.
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1.

melléklet a 2/2016, (II. 29,) önkormánlzati

A háziorvosi alapellátá§ ellátá§i körzete:

a) zánka,
b) Balatonszepezd

c)

Tagyon

d) szentantalfa
e) Balatoncsicsó

í) Szentjakabfa
g) Obudavár

települések tel_jes közigazgalá§j

terülc{e.

rendelethez

2.

me].Iék]'et a2120],6.

Á védőnői alapellátá§ ellátá§i körzete:

a) Zárka
b) Balatonszepezd
c) Tagyon
d) Szentantalfa
e) Balatoncsicsó

f)

Szentjakabla

g) Óbudavár
települések telj€§

közigazgatá§i

teíülete,

(IL 29.) önkonnányzati rendelethez

3.

melléklet a 2/2016, (II. 29,) önkormán}zati rendelethez

A fogorvosi alapellátá§ ellátási körzetc:

a) Z6ika
b) Monoszló

c)

Balatonszepezd

e)

Szentantalfa
Balatoncsicsó
Szentjakabfa

d) Tagyon

0

g)
h)

Obudavrár
telepúlések teljes közigazgatási területe.

