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2/2016. (Il. 29.) öDkonnán}zati lendelelc
az egészségügyi alapellátás körzeteinek ]neghatároZásár,ó1

Balatoncsicsó Község Ónkormán}zata Képviselő-testülete Magyarország Alaptórvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi alape]lálásról szóló 2015, évi
CXXIII. tóNény 6. § (1) bekezdésébenkapott lé]hatalúazás a]apján, a Magyalország hclf
önl(ormán}zatairól szőló 2OIL évi CLXXXLX, töryény ]3, § (1) bekezdés 4. ponljában
meghatáíozott feladatkörében eljárva, az országos Alapellátási lntéZel véleményének
kikérésévelaz alábbiakat lendeli el:

l. Altaláno§ rcndelkezések

l. § (1) A rendelet hatálya kiteied a Balatoncsicsó köZség közjgazgatási területál terülcti
ellátási kötelezettsé8gel rníikódő hráziorvosi, fogolwosi és a védőnői köúelre, továbbá aZ
aiapellátáshoz kapcsolódó üg_yeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátasra-

(2) Balatoncsicsó Község onkomlányzata Kepvise]ő-testiilete (a tor,ábbiakban: Képviselótestiilet) a Magyarország hell önkormányzatairól szóIó 2011. évi CD(XIII. töi/ény 13. § (l)
bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás értelmébena kötelező egészségügyi alapellátási
feladatait a Zánka ós Térsóge Egészségügyi IntéZményiTársulás (a továbbiakban: Társulás)
útján látja el.
(3) A Társuiás székhelye, amely egyúttal az alapellátásj köúet székhe]ye is: 8251 Zánka,
Iskola u. 11.

2.

2. §

A

Iláziorvosi alapellátá§

Képviselő-testület a háziorvosi alape]látás körzctót e íendelct 1. melléklete szerint

állapítja meg,

3.

Áz alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátá§

A

Képviselő{eslület az alape|átáshoz kapcsolódó ügyeleti e]látást a Balatonfiiredi
Többcélú TáNulás útj án látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8230 Balatolrfiired, Csárda u, 1.

3. §

,l.

vódónói alapcllátás

4. § A Képviselő-testület a védónői alapellátás kóízetét e rendelet 2. rnellékletében állapítja
meg.

Balaloncsicsó Kőzség Önkonnányzala
Képvi§elő,le§tü]ele

5. Iskola-egészségügyi ellátás

5. §

A

Képviselő-testiilet iskola-egészségügyj alapellátást bizto§ít az alábbi intézmények
nevelésében, okatásában részesűIő gyermekek, tanulók rész&e|
- a) Nivegy völgl ovoda (8272 Szentantalfa, Fő u. 22.)
- b) Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nye]vokató Altalános Iskola és Alapfokri
Művészeti Iskola (8272 Balatoncsicsó, Fő ú1 l/A,)
6. Fogorvo§i alapellátá§

6. § A Képviseló-testiilet a fogorvosi alapellátás körzetét e rendelet 3, melléktetébenállapíl.ja
meg,

7.

7.§ EZ

Záró rendelkezések

a rendelet 2016. rnrárcius 1. napján lép hatályba,

Balatoncsicsó, 2016. február 24.
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Balaloncsicsó Kózség Önkomrányzata
KépviSeló.le§tülete

1,

me]léklet a 2/2016, (II. 29,) önkományzati

lendelethez

A háziorvosi alapc||átá§ ellátási körzctc:

a) Zánka
b) Balatonszcpezd

c)

Tagyon
d) Szentantalfa
c) BalBtoncsicsó
t) Szentjakabfa
g) Óbudavár
települések ieljes közigazgatási terűlete.

2.

meIIékIeía212016. (II. 29.) önkonnányzati

rendclethez

A védőnői a|apel|átá§ cl|átási köfzctei
a) Zánka
b) Balatonszepezd
c) Tagyon
d) Sze[tantalfa
e) Balatoncsicsó
1) Szentjakabfa
g) Obudavrir
települések teljes közigaz gatási területe,

3.

melléklct a 2/2016, (tt. 29,) ónkormánlzati lendelethez

A fogon osi alapellátá§ ellálási kör/ele:
Zánka

^) Monoszló
b)

c)

Balatonszepezd
d) Tagyon
e) Szentantalfa
l) Balatoncsicsó
g) Szentjakabfa
h) Obudavár
települések telies köZigazgatási telűlete.

