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Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képv;selő-tcstiiletének

2/2016, (II. 29,) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás kö.zeteinek meghatározásriról

Balatonszepezd Község Önkományzata Képviselő testiilete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés a) ponljában, valamiíl az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXX L törvény 6, § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország hell
öDkomán}zatailól szóló 20Il. évi CLXXXIX. törvény 13, § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az országos Alapellátási lntézet véIeményének
kikérésével az alábbiakat rende]i el:

1. Általános rendc|kezések

l, § (1) A rendelet hatálya kiterjcd a Balatonszepezd kőz§ég közjgazgatási területén területi
ellátási kötelezettsé8gel működő lráziorvosi, fogowosi és a védőnői körzetre, továbbá az
alapellátáshoz kapcsolódó űgyeleti ellátásía, valamint az iskola-egészségügyi ellálásra.
(2) Balatonszepezd Község Önl(ormán}zata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testtilet) a Magyarország hell ön*ormányzatairól szóló 2011. évi CLXX L törvény i3. § (1)
bekezdés 4. pontjában kapott felha{almazás értelmében a kötelező egészségügyi alapellátási
feladatait a Zánka és Tér§ége Egészségügyi Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás)
útján látja el.
(3) A Trársulás székhelye, ameiy eg)úttal az alapellátási közet székielye i§: 825l Zánka,
lskola rr. 11.

2. Iláziorvosi alapellátás

2. § A Képviselőlestiilet a háZioryosi alapellátás körzetét e rendelet 1. melléklete szerint
állapitja neg.

3. Az al.pellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

3. § A Képviselő-testiilet aZ alapellátá§hoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Balatonfliredi
Tőbbcélú Társulás ú§án látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8230 Balatonfiired, csárda u. 1,

4. védőnói alapel|átá§

4. § A Képviselőlestiilet a védőnői alapellátás körzetét e lendelet 2, mellékletében állapítja
meg,

5. Iskola-egészségügyi e|látás

5, § A Képviselő-testiilet iskola-egészségügf alapeliátá§t biáosit az aiábbi intézmények
nevelésében, okatásában részesűlő gyermekek, tanulók részére:
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a) Kétnyelvú Német Nemzetiségi Óvoda_Bölcsőde (825l Zánka, I§kola u. 4.)
b) Bozzay Pál Nánet Nemzetiségi Nyelvokató Áttaláno§ Iskola (8251 Zánka, Tskola u. 6.)

ó. Fogorvosi alapellátá§

6_ § A Képviselő-testiilet a fogolvosi alapellátás körzetét e lendelet 3. mellékletében állapítja
meg.

7. Záró rendelkezések

7. § A lendelet 2016, március 1, napján lép hatflyba.
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Balatonszepezd Kózség Órrkormányzata

l. meIIéLJet a2/2ol6. (II. 29.) öntormányzati lendelethez

A h:iziorvosi alapellátás ellátási körzete:

a) Zálka
b) Balaton§zepezd
c) Tagyon
d) Szentantalfa
e) Balatoncsic§ó
f) Szentjakabfa
g) obudaváí

települé§ek teljes közigMgatási területe.
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2. rll'elléVJet a 2/2076. (II.29,) önkormányzati rendelethez

A Yédónói alape]|átás ellátá§i körzete:

a) Zfuka
b) Balatonszepezd
c) Tagyon
d) szentantalfa
e) Balatoncsicsó
D szentjakabfa
g) Obudavrár

települések teljes közigazgatási tedlete.
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3. meIIé]'.Jet a 2/2016. (II. 29.) ónkoímán}zati rendelethez

A fogorvosi al9pellálás ellálási körze(e:

a) Zálka
b) Moíoszló
c) Balatonszepezd
d) Tagyon
e) Szentantalfa
í) Balatoncsicsó
g) Szentjakabfa
h) Óbudavar

települések teljes közigazgatási teíülete.


