Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
Balatonendréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32
cikk (2) bekezdésében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 6. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya kiterjed Balatonendréd Község közigazgatási területére a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységéről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendelet
alapján ellátott orvosi tevékenységre, továbbá a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.
21.) ESZCSM rendelet alapján ellátott védőnői tevékenységre.
2. § (1) Balatonendréd község közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes (felnőtt és
gyermek és iskolai-ifjúsági) körzetet alkot, melynek székhelye Balatonendréd.
(2) Balatonendréd Község Önkormányzata a fenntartásában és működtetésében lévő oktatási
nevelési intézményekben az iskola egészségügyi feladatok ellátását – külön megbízás alapjána háziorvossal biztosítja.
3. § (1) Balatonendréd község és Zamárdi város teljes közigazgatási területe alkot egy
fogorvosi körzetet, melynek székhelye Zamárdi.
(2) A feladat ellátásáról az önkormányzatok egészségügyi szolgáltatóval kötött egészségügyi
ellátási szerződés útján gondoskodnak.
4. § Balatonendréd község teljes közigazgatási területe és Zamárdi Város II. számú védőnői
körzet ( Jókai utca páros oldalától, a Bácskai utcától Szóntódig tart) területével alkot egy
védőnői körzetet, melynek székhelye Zamárdi.
5. § Balatonendréd Község Önkormányzata a Siófok Város Önkormányzatával kötött feladat
ellátási szerződés alapján biztosítja közigazgatási területén az alapellátáshoz kapcsolódó
orvosi ügyeleti ellátást.
5/A. §1 Balatonendréd Község Önkormányzata közigazgatási területén valamennyi nevelési
oktatási intézmény vonatkozásában gondoskodik az iskola-egészségügyi feladatok ellátásáról
megszervezéséről, mely a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll.
6. § E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a háziorvosi
körzetekről szóló 5/2002. (X.11.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Balatonendréd, 2016. június 30.
Késmárki Tibor
polgármester
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dr. Friss Attila
jegyző

Beiktatta a 18/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. december 17. napjától.

Záradék: A rendelet 2016 június 30. napján 15 napra kifüggesztésre került a Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
Balatonendréd, 2016. június 30.

dr. Friss Attila
Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva 2016. december 17. napján,
dr. Friss Attila
Jegyző

