Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.) 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
Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Alapellátási tv. 6. §
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Győrzámoly község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre,
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
Az alapellátás körzetei
2. §
Háziorvosi körzet
Győrzámoly község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.
A körzet székhelye: Háziorvosi rendelő 9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 49.
3. §
Gyermekorvosi körzet
Győrzámoly község teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.
A körzet székhelye: Gyermekorvosi rendelő 9172 Győrzámoly, Szent István u. 11.
4. §
Fogorvosi körzet
A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Győrzámoly község teljes közigazgatási
területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot Győrújfalu, Győrladamér, Dunaszeg és
Dunaszentpál községek közigazgatási területeivel.
A fogorvosi körzet székhelye az érintett önkormányzatok megállapodása alapján: Fogorvosi
rendelő 9172 Győrzámoly, Szent István u. 11.
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5. §
Védőnői körzet
Győrzámoly község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
A körzet székelye: Védőnői Szolgálat 9172 Győrzámoly, Szent István u. 11.
6. §
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és az iskolavédőnő együttes szolgáltatásából
áll, amelyet a fogorvos közreműködésével biztosítanak a Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános
Iskola nevelésében részesülő gyermekek részére a 9172 Győrzámoly, Iskola u. 1. szám alatti
nevelési intézményben, valamint a Győrzámoly, Szent István u. 11. szám alatti gyermekorvosi és
fogorvosi rendelőkben.
7. §
Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás
(1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás biztosítására az önkormányzat szerződést
kötött a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (9086
Töltéstava, Petőfi u. 120.).
Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr, Dembinszky u. 29.
(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására az önkormányzat szerződést kötött a győri Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.).
Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.
8. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Győrzámoly, 2016. október 25.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Záradék
A rendelet kihirdetve:
Győrzámoly, 2016. október 25.
dr. Torma Viktória
jegyző
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Alapellátási tv.)
kimondja a 6. § (1) bekezdésében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete - a
Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. A törvényi előírásnak eleget téve
rendeletet alkottunk az egészségügyi alapellátási körzetekről.
RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

A rendelet hatályáról rendelkezik.
a 2. §-hoz

A háziorvosi körzetet írja le.
a 3. §-hoz

A gyermekorvosi körzetet írja le.
a 4. §-hoz

A fogorvosi körzetet írja le.
az 5. §-hoz

A védőnői körzetet írja le.
a 6. §-hoz

Az iskola-egészségügyi ellátást tartalmazza.
a 7. §-hoz

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást tartalmazza.

a 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

Győrzámoly, 2016. október 25.

Horváth Gábor
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

