Döbrököz Község Önkormányzat Képviselőtestületének
8/2016. ( XI.29. ) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következő rendeletet alkotja :
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Döbrököz község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás
körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.
Az alapellátás körzetei
2.§
(1) Döbrököz Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy vegyes háziorvosi és házi
gyermekorvosi feladatokat is ellátó körzetet alkot.
(2) A körzet székhelye: 7228 Döbrököz, Páhy u. 19.
3.§
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat, feladatellátási szerződés alapján
az Emergency Service Kft-vel látja el.
(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: Szent Lukács Kórház 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
4.§
(1) Döbrököz Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
(2) A körzet székhelye: 7228 Döbrököz, Páhy u. 19.
5.§
(1) Döbrököz Község Önkormányzata a lakosság fogorvosi alapellátását – életkori megoszlás nélkül –
Kurd, Csibrák és Gyulaj községek Önkormányzatával kötött megállapodás alapján fogorvosi
körzetben látja el.
(2) A körzet székhelye: 7226 Kurd, Kotsis M. u. 5.
6.§
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 7228
Döbrököz, Páhy u. 19. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
Záró rendelkezések
7.§
(1) A rendelet kihirdetésével lép hatálya.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Döbrököz Község Önkormányzata
Képviselőtestületének a Döbröközi Háziorvosi Körzetről szóló 1/2006. (I.21.) önkormányzati
rendelete.
Farkas Edit
polgármester

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve : 2016. november 29.-én.
dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

