Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2015. (X.5.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye
32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés (4) pontjában és a 2015. évi CXXVIII. törvény 5-7. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Nyárlőrinc Község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás
körzetére az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
2. §
Háziorvosi körzet
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat teljes illetékességi területe egy háziorvosi körzetet
alkot. A körzet székhelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7.
3. §
Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás
Az
alapellátáshoz
kapcsolódó
ügyeleti
ellátást
az
Önkormányzat
feladatátadási/átvállalási szerződés keretében a Kecskeméti Egészségügyi és
Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi
Oktatóközpontja útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6000 Kecskemét,
Piaristák tere 7.

4. §
Védőnői körzet
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat teljes illetékességi területe egy védőnői körzetet
alkot. A körzet székelye: 6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7.

5. §
Fogorvosi körzet
A fogorvosi alapellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Nyárlőrinc Község
Önkormányzata illetékességi területe egy fogorvosi körzetet alkot. A fogorvosi
feladatokat a NICROL BT. (képviselő: Dr. Németh László fogorvos) látja el. A körzet
székhelye: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 44/B.
6. §
Iskola-egészségügyi ellátás
Az iskola-, és ifjúság egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes
szolgáltatásából áll, melyet az asszisztens közreműködésével biztosít a Lakiteleki
Eötvös Általános Iskola Buzás János Tagintézménye tanulói, továbbá a Szivárvány
Óvoda és Bölcsőde Nyárlőrinci Tagintézményében óvodai nevelésben részesülő
gyermekek részére a Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 7. szám alatti orvosi rendelőben és az
azonos címen található védőnői szolgálatnál.
7. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2015. október 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének a háziorvosi és
fogorvosi körzeteiről szóló 7/2002. (VII.31.) önkormányzati rendelete.

Nyárlőrinc, 2015. szeptember 28.

Pénzváltó István
polgármester

Zayzon Jenőné
jegyző

A rendelet kihirdetése: 2015. október 5.

Zayzon Jenőné
jegyző

