Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2016 (IX. 29.) számú önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
Gyöngyösfalu község 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, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXIII. tv. 5.
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. tv. 6. § (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Gyöngyösfalu község közigazgatási területén a területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői
ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
2. §
Háziorvosi körzet
(1) Gyöngyösfalu község Önkormányzatának közigazgatási területe egy
háziorvosi körzetet alkot Nemescsó, Lukácsháza, Kőszegpaty és Pusztacsó
községek Önkormányzatai közigazgatási területeivel.
(2) A körzet székhelye: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.
3. §
Házi gyermekorvosi körzet
(1) Gyöngyösfalu község Önkormányzatának közigazgatási területe egy házi
gyermekorvosi körzetet alkot Nemescsó, Lukácsháza, Kőszegpaty, Bozsok,
Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem és Pusztacsó községek
Önkormányzatai közigazgatási területeivel.
(2) A körzet székhelye: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.
4. §
Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Gyöngyösfalu község
Önkormányzata a Kőszeg Város és Térsége Társulása mindenkori tagjaival
együttesen látja el.
(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 9730 Kőszeg, Rákóczi u. 19.

5. §
Védőnői körzet
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Kőszeg Város és Térsége
Társulása mindenkori tagjaival együttesen látja el.
(2) A körzet székhelye: 9724 Lukácsháza, Nemescsói út 2.
6. §
Fogorvosi körzet
(1) Gyöngyösfalu községben a fogorvosi alapellátás a gyermekfogászati
alapellátás és a fogorvosi ügyelet vonatkozásában a település közigazgatási
területe az ellátási körzet.
(2) A fogorvosi körzet székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház u. 6.
7. §
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és iskolavédőnő együttes
szolgáltatásából áll, melyet a dr. Tolnay Sándor Általános Iskola épületében található
orvosi szobában biztosítanak.
8. §
A rendelet 2016. 10. 01. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti Gyöngyösfalu
község Képviselő-testületének 6/2002. (VI. 28.) számú rendelete az egészségügyi
alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról.
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Záradék:
E rendelet 2016. szeptember 29. napján kihirdetésre került.
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