Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2016. (X.13.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás kö rzeteiről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Ecsegf’alva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. törvény 6. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. ~ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti
Egészségfej lesztési Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli cl:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. ~

E rendelet célja, hogy megállapítsa Ecsegfalva Község Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a háziorvosi, fogorvosi, valamint védőnői körzet
számát és az egyes körzetekhez tartozó területek elosztását az egészségügyi alapellátás
kiegyenlített nyújtásának biztosítása érdekében.
A rendelet hatálya
2. ~
A rendelet hatálya kiterjed Ecsegfalva község közigazgatási területén egészségügyi
alapellátást végző háziorvosi, fogorvosi, területi védőnői, valamint iskola-és ifjúság
egészségügyi ellátást biztosító orvosokra és védőnőre.
II. Fejezet
Az egészségügyi alapellátás körzetei
A háziorvosi körzetek
3. ~
(1)
(2)

Ecsegfalva község közigazgatási területén egy háziorvosi körzet működik területi
ellátási kötelezettséggel.
A háziorvosi körzethez tartozó közterület részletes leírását, telephelyét és a működtető
megnevezését az 1. melléklet tartalmazza.
Fogorvosi körzet
4. ~

(1)

Ecsegfalva község közigazgatási területén egy fogorvosi körzet működik területi
ellátási kötelezettséggel.

(2)

A fogorvosi körzetekhez tartozó közterület részletes leírását, telephelyét és a
működtető megnevezését a 2. melléklet tartalmazza.

Orvosi üuyeleti ellátás
4/A. ~

(I)
(2)

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat Kisújszállás-Kenderes
Ecsegf’alva Mikrotérség Központi Ügyelettel kötött megállapodás alapján biztosítja.
Az orvosi ügyeleti ellátás hel3e: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Védőnői ellátás körzete, valamint iskola-egészségügyi ellátás
5. ~

(1)

Ecsegf’alva község közigazgatási területén egy védőnői körzet működik területi ellátási
kötelezettséggel.

(2)

A védőnői körzetekhez tartozó közterület részletes leírását, telephelyét és a működtető
megnevezését a 3. melléklet tartalmazza.
6. ~

(1)

Az iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátásban a területi védőnő működik közre.

(2)

Az iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátásban részt vevő védőnőt és az általa ellátott
iskolát a 4. melléklet tartalmazza.

(3)

Az iskola-és ifjúság-egészségügyi ellátásban részt vevő orvos, fogorvos által ellátott
iskolát az 5. melléklet tartalmazza.
III. Fejezet
Záró Rendelkezések
7. ~

E rendelet a kihirdetést kö\ ető napon lép hatál3 ba.

Ecsegfalva. 2016. október hó 12. nap
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Záradék:
A rendeletet 2016. október hó 13. napján kihirdettem.
Ecsegfalva. 2016. október hó 13. nap
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‘ Módosította a 15 2016.c’XI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 1-töl

1. melléklet2

Háziorvosi körzet

Feladatellátás helye: Ecsegfalva. Fő u. 84.

A körzetbe Ecse~falva község közi~az~atási területe és az alábbi intézmények
tartoznak.
Ecsegfalvi Óvoda (Ecsegfalva, Árpád u. 8.)
Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Ecsegfalva, Árpád u. 14.)

2

Módosította a 15!2016(X130.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 1-tő!

2. melléklet3

Fo2orvosi körzet
Feladatellátási helye: Ecsegfalva. Fő u. 84.

A körzetbe Eese~falva közsé~ közi~az~atási területe és a Vánvai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Ecse~falva, Arpád u. 14.) intézmény tartozik.

Módosította a 15!2016(Xl.30.) önkormán\’zati rendelet. Hatályos 2016. december 1-től

3. melléklet4

Védőnői körzet

Feladatellátási helye: Ecsegfalva. Fő u. 84.

A körzetb e Ecse~falva közsé~ közi~az2atási területe tartozik.

1

Módosította a 15/2016.(X1.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. december 1-161

4

melléklet ~

Iskola-és ifjúsá~-e~észsé~ü~yi ellátás (védőnői)
Ellátott intézmények:
Ecsegfalvi Óvoda (Ecsegfalva. Árpád u. 8.)
Ványai Ambrus Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Ecsegfalva, Arpád u. 14.)

Módosította a 15/201 6.(XI.3O.~ önkormán\’zati rendelet. Hatályos 2016. december 1 -től

5. melléklet6

Hatályon kívül helyezte a

l5/2Oí6í~XI3O.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2O~6. december l-tök

