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2/2016, (II. 29,) önl(olmán}zati lendelete
az egészségúgyi alapellátás köúeleinek meghatározásáró1

Szerrtantalfa Kózség Önlományzata Képviselő-lestülete Magyarország Alaplön,énye 32. cikk
(1) bekczdés a) pontjában, va]amint az cgészségügyi alapcllátásról szaró 2015, évi C)axlll,
iörvóny 6. § (1) bekezdésében kapott felhata]mazás alapján, a Magyarország helf
önkomán}zatai.ól szóIó 2011, évi CT-xxxx. töNény i3, § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az országos Alapellátási lntéZet vé]eményénck
kikérésévcl az alábbiakat rendelj e]:

1. Általáno§ rcndelkezé§ek

1. § (1) A rendelet hatálya kiteded a Szentantalla község kózigazgatási leíületén tcrületi
ellátási kötclezettséggel működő háziorvosi, fogor.rosi és a védónői kőrzelle, 1ovábbá az
aIapcllátáshoz kapcsolódó ügyeleti e]látásra, valamint az iskola-e8észsé8úgyi ellálásr1.
(2) Szentantalfa Község onkonrránlzata Képvjse]ő-testűlctc (a továbbiakban: Képvisclő-
tcstiilct) a Magyarország heli önkományzatairól szóló 20i 1. évi CLXxtll, törvény 13. § (])
bekczdés 4. pontjában kapott lélhata]mazás értelmében a kötelező egészségügyi alapellátási
leiadatait a Zánka és Térsége Egészségügl Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás)
útján ]álj a e],

(3) A Társulás széklrelye, amely egyúílal az alapellátási körzet székhelye isi 8251 Zánka.
lskola u, ] ]-

2. Háziorvosi alapellátás

2. § A Képvise]ő-testiilet a hliiorvosi alapellátás kőúeiét e rendelet l. melléklete szelint
állapítja rneg.

3. Az ahpcllátá§hoz kapc§olódó orvosi ügyeleti ellátás

3, § A Képviselő-testiilet az alapellátáshoz kapcsolódó ú8yeleti ellátásl a Ba]atonfiredi
Többcélú Társulás útján látja el. Az ügyeleti eliálás székhelye: 8230 Balatonfiired. Csárda u. ].

4. védónői alapellátás

.1, § A Képviselő{estiilet a védőnői alapellátás köúetét e rendelet 2. mcllékletében áIiapítja
me8.
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5. I§kola-cgósz§ógü gyi eIlátás

5. § A Képviselőtestűlet iskola-egészségügyi alapellátást bizíosit az
nevelésében, oktatásában részesülő gyennekck, tanu]ók részére:
- a) Nivegy-völgyi ovoda (E272 Szentantalla, Fó ü. 22.)
- b) Nivegy-völgyi Német Nenrzetiségi Nyelvoktaó Általános

Művészeti Iskola (8272 Balatoncsicsó, Fó út 1/A.)

alábbi intézmények

lskola és Alapfokú

6. Fogorvosi atapellátá§

6. § A Képviselő{e§tület a fogolvosi alapellátás körzetét e rendelet 3. rncllékletében áIlapítja
meg,

7, Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. március l. napján lép hatá]yba.

Szentantalfa, 2016. február 24.

I<ihirdetve:
szentantalfa, 2016. februáI 29.
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Képviseló-testülete

1, mellékiet a 2/2016. (II.29.) önkonnányzalj rendelelhez

A háziorvosi alapellátás ellátási körzete:

a) Zéúka
b) Balatonszepezd
c) Tagyon
d) Szentantalí'a
e) Balatoncsicsó
1) szentjakabfa
g) Obudavrir

települések 1eljes közigazgatási terüIete.

2. nelléklet a 2/2016, (I1.29,) önl(otmán}zali rendelethez

A vódőnői alapellátás ellátá§i körzetc:

a) Zfuka
b) Balatonszepezd
c) Tagyon
d) Szentanta]Ia
e) Balatoncsicsó
f) Szentjakabfa
g) Obudavrir

telgpülések teljes közigazgatási területe.

3. fielléklet a 2/2016, (II.29,) ónkormfu}zati rendelethez

A fogorvo§i alape|lálás el|átási körzete:

a) Zfulka
b) Monosz]ó
c) Balatonszepezd
d) Tagyon
e) Szentantalfa
f) Balatoncsicsó
g) Szentjakabfa
h) Obudavár

települések teljes köZi8azgatási területe.


