ZALASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
10/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Zalaszentjakab Község Önkormányzata 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 Zalaszentjakab község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi
körzetre, védőnői ellátás körzetére, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra.
Az alapellátás körzetei
2.§
(1) A háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében Zalaszentjakab község közigazgatási
területe Galambok község háziorvosi körzetéhez csatlakozik, amely vegyes körzetként
ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.
(2) Zalaszentjakab községben a háziorvosi ellátást külön megállapodás alapján Galambok
község háziorvosi körzetének orvosa biztosítja.
(3) a) A háziorvosi körzet Galamboki székhelye: 8754 Galambok Ady E. u. 2.
b) A háziorvosi körzet Zalaszentjakabi fióktelepének (rendelőjének) címe: 8824
Zalaszentjakab, Petőfi S u. 33.
3.§
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási
megállapodás keretében látja el.
(2) Az orvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 1.

4.§
(1) A védőnői alapellátás biztosítása érdekében Zalaszentjakab község közigazgatási
területe Galambok község védőnői körzetéhez csatlakozik.
(2) A védőnői körzet Galamboki székhelye: 8754 Galambok, József Attila út 6.
5.§
(1) Zalaszentjakab Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási
körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 8749 Zalakaros, Fő út 6.
(2) Zalaszentjakab község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi
ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.
(3) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: 8800 Nagykanizsa szent Imre u. 1.
(4) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8800
Nagykanizsa Szent Imre u. 1.
6.§
Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a
8754 Galambok, József A u. 6. szám alatt biztosított a közalkalmazotti jogviszonyban
foglalkozatott védőnő, valamint e feladatra a háziorvossal kötött Vállalkozói szerződés
alapján.

7.§
Záró rendelkezések
(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napján lép hatályba.

Molnár József
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
jegyző

A rendelet 2016. szeptember 14. napján kihirdetésre került.
Vlasicsné Dörgönye Márta
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései alapján
Rendelet-tervezet címe:
Zalaszentjakab Község Önkormányzat képviselő – testületének 10/2016.(IX.14.)
önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet megalkotása számottevő társadalmi, gazdasági
hatással nem jár, a tervezetben foglalt szabályozás megalkotásával jogszabályi
kötelezettségének tesz eleget a képviselő-testület.
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet megalkotása közvetlen környezeti és
egészségügyi következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív többletteherrel nem jár.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1)
bekezdése meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó alapellátási feladatait, a 6. §
(1) bekezdése teszi kötelezővé a rendeletalkotási kötelezettséget. A feladatra vonatkozóan a
rendelet megalkotásának elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
Egyéb hatás: további hatás nem várható.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.

Galambok, 2016. szeptember 12.

Vlasicsné Dörgönye Márta
jegyző

