Nagycenk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2016. (…….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 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 alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Nagycenk nagyközség közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
Háziorvosi körzet
2. §
Nagycenk nagyközség közigazgatási területe egy háziorvosi (felnőtteket és gyermekeket
egyaránt ellátó, vegyes körzetet) körzetet alkot. A körzet székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u.
3. ( Egészségház)
Fogorvosi körzet
3. §
A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Nagycenk Nagyközség
Önkormányzatának közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye:
9485 Nagycenk, Iskola u. 1. A körzetben az ellátás kiterjed Hegykő, Fertőhomok, Hidegség,
Fertőboz, Pinnye, Nagylózs községek közigazgatási területére is.
Védőnői körzet
4.§
Nagycenk nagyközség Önkormányzatának közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
A körzet székhelye: 9485 Nagycenk, Gyár u. 3. ( Egészségház ) .

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás
5. §
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátást Nagycenk Nagyközség
Önkormányzata feladat ellátási- szerződés útján biztosítja.
Az ügyeleti ellátás hivatali székhelye: 9484 Pereszteg, Ady E. u. 1., ellátási székhelye: 9400
Sopron, Győri u. 15. ( ( Sopron Erzsébet Kórház )
(2) Fogorvosi ügyeleti ellátást Nagycenk Nagyközség Önkormányzata a Sopron és térségi
Társulás
útján,
társulási
megállapodás
keretében
biztosítja.
Az ügyeleti ellátás hivatali székhelye: 9400 Sopron, Fő tér 1. , ellátási székhelye: 9400
Sopron, Lenkey u.3.
Iskola-egészségügyi ellátás
6. §
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő szolgáltatásából áll, melyet a
Nagycenk, Gyár u. 3. sz. alatti ,Egészségházban biztosítanak a Nagycenki Széchenyi István
Általános Iskola és a Nagycenki Aranypatak Óvoda gyermekei részére.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csorba János

Percze Szilvia

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék: A rendeletet a képviselő-testület ……………….. képviselő-testületi ülésén
fogadta el, a jegyző ………….. napján kihirdette.

