
TÖltéstava Község Ö n ko rmányzata Képvise Iő-testü leté nek 6/20 1 6.
(x1.17.) számú önkorm ányzati rendeletét az egészségügyi

alapellátásról

TÖItéstava Község Ölkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi
alaPellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdéséuen k;pott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32, cikk (1) bekezdés a) pontjában, a
Magyarország helyi önkormányzatairől szóló 2011, évi CLXXXIX. törvény is. § (1)
bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015, evi cxxilt.
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárua, az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXlll. törvény 6, § (2) bekezdésében
biáosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért- ieielős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

Í.§A rendelet hatálya kiterjed Töltéstava község közigazgatási területén területi
ellátási kötelezettséggel működő háziorvos közetre, fogorvosi körzetre, a védőnői
ellátás körzetére, az alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az
iskola-egészség ügyi ellátásra.

Háziorvosi körzet

2.§ (1) Töltéstava Község Önkormányzata teljes illetékességi terütete egy háziorvos
körzetet alkot. A körzet székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor utca 120.
(^J ToltOstava teljes közigazgatási területén a felnőtt-, gyermekorvosi (együttesen:
háziorvosi) tevékenységet feladat-ellátási szerződés alapján a DU-SAN-TI Kft. (9086
Töltéstava, Petőfi S. u. 120.) látja el.
Szakmakódok: 6301, 6302 és 6303

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

3.§ (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a ,,Győr környéki felnőtt és
gyermek háziorvosi ügyelet" révén szolgáltatjuk.
(2) Az ügyeleti ellátás székhelye:9024 Győr, Dembinszky u. 29,
Szakmakód: 4601

védőnői körzet

4 § (1) Töltéstava Község Önkormányzatának teljes illetékességi területe egy
védőnői közetet alkot.
(2) Aközet székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi út 12O.
(3) A védőnői feladatokat az önkormányzat közalkalmazott kinevezése révén látja el,
tartós helyettesítés formájában, heti 20 órában.
Szakmakód: 7901



Fogorvosi körzet

5 § (1) A fogorvosi ellátás vonatkozásában Töltéstava Község Önkormányzata
illetékességi területe egy fogorvosi körzetet alkot.
(2) A fogorvosi körzet által ellátott feladatok különösen:

a) felnőtt fogorvosi feladatok,
b) gyermek fogorvosi feladatok,
c) iskola fogorvosi feladatokat a Töltéstavai Fiáth János ÁUrc l-VtIl. Osztályáig.

(3) Töltéstava Község közigazgatási területén a (2) bekezdésbe foglalt feladatokat
feladat-ellátási szerződés alapján a FA&ÁG FoG Bt. (9099 pér, petőfi u. 1/A.) látja
el.
(4) A körzet székhelye: 9086 Töltéstava, Petőfi Sándor utca 120lA.
(5) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet helye és székhelye: Győr Liezen-Mayer u.
57., melyet feladat-ellátási szeződés alapján a Győri Egyesített Egészségügyi és
Szociális lntézmény lát el.
Szakmakód: 1300

lskola_egészség ügyi el látás

6 § Az iskola,- és ifjúság-egészségügyi ellátás a háziowos, a fogorvos és a védőnő
együttes szolgáltatásából áll.

zárő rendelkezések

7 §(1) Ez a rendelet a kihirdetést a követő napon lép hatályba, egyidejűleg az
azonos tárgyban született 312016, (X.20.) sz. ÖK. rendelet hatályát vesái.
(2) 

^ 
rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt. Töltéstava 2016, november 17.

§i,§t ,í{-Ú,

Sándor Károly
polgármester

Záradék:
A rendeletet 2016. november 18.

dr. Vanyus

napján kihirdettem

Kelt, Töltéstava 2016. november 18.
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