Pölöske Község Önkormányzati Képviselő-testületének
10/2016 (X. 04.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Pölöske Község Önkormányzati 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. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 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 következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Pölöske közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel
működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás
körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásra

Az alapellátás körzetei
2.§
(1) Pölöske teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot, amely vegyes
körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.
(2) A Háziorvosi feladatokat a Gyógyerő Bt (Zalaszentmihály, Iskola u. 4.) látja el.
(3) A körzet székhelye: 8936 Zalaszentmihály, Iskola u. 4.
(4) Telephely: Pölöske, Petőfi u. 113.
3.§
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalával kötött megállapodás keretében látja el.
(2)Az orvosi ügyelet ellátás székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Botfy u. 1.
4.§
(1) Pölöske Községi Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet
alkot.
(2) A körzet székhelye: 8936 Zalaszentmihály, Iskola u. 1.
(3) A védőnői körzethez tartozó települések: Pölöske

5.§
(1) Pölöske Községi Önkormányzatának teljes közigazgatási területén egy fogorvosi
alapellátási körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.
(2) A fogorvos feladatokat dr. Török István látja el.
(3) A fogorvosi körzet székhelye: 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 4.
(4) A fogorvosi ellátás helye: 8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 4.
6.§
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást az önkormányzat
feladat-ellátási megállapodás keretében látja el a PA-MED Bt-vel (Pécs, Fülemüle u.
41.)
(2) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8900
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
7.§
Az iskola-egészségügyi ellátást a település háziorvosa látja el a Pölöske, Petőfi u. 113. szám
alatti orvosi rendelőben.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzet
kialakításáról szóló 5/2002(VIII.13.) önkormányzati rendelet.

Tóth Tivadar György
polgármester

A rendelet 2016. október 4. napján kihirdetésre került.

Kanizsai Mónika
jegyző

Kanizsai Mónika
jegyző

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016 (. …..) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

A rendelet tervezet címe:
Pölöske Község Önkormányzat Képviselőtestületének /2016(IX….)Önkormányzati
RENDELETE

Az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:

nincs

Költségvetési hatása:

nincs

Környezeti, egészségi következményei:

-nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül
szükségesek, a 2002. évben alkotott rendelet
felülvizsgálatának eredménye

Egyéb hatása:

Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Törvényi kötelezettség

A rendelet megalkotása elmaradása esetén
várható következmények:

Törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges
feltételek:

Személyi:

rendelkezésre áll

Szervezeti: rendelkezésre áll
Tárgyi: rendeljezésre áll Pénzügyi: nincs

Pölöske Község Önkormányzata
8929 Pölöske, Petőfi u. 115.

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2016 (. …..) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Előterjesztés
A Zala Megyei Kormányhivatal jelzése alapján szükséges új rendelet alkotása az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról, mivel a 2002. évben megalkotott rendelet már elavult. A
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet részére meg lett küldve a rendelet tervezet, akik a tervezettel
kapcsolatos állásfoglalást adják ki.
Célszerű egy új rendelet megalkotása és a régi hatályon kívül helyezése.

jogszabályok:
Alaptörvény (32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontja)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény

Pölöske, 2016. szeptember 26

.

Tóth Tivadar

Kanizsai Mónika

