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2/2016. (lt. 29.) önkonnányzati rendelctc
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatáíozásáIó1

Tagyon Község Öntormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32, cikk (1)

bekezdés a) pontjában, valamint az egészségügyi alapellálásról szóló 2015. évi CxXIIl.
törvény 6, § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkomán}zatailól szóló 2011, évi CLXXXLX, töNény 13, § (1) bekczdós 4, pontjában
meghatáIozott feladatköIében eljárva, az Országos Alapellátási lnlézet véleményének
kikérésével az alábbiakat rendcli el:

l. Alt{láno§ rendelkezések

1, § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Tagyon község közigazgatási területén ierületi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi, fogorvosi és a védőnői körzelre, iovábbá az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola,egészségügyi ellátásra.
(2) Tagyon Község Önkormán}zata Képviselő testiilete (a továbbiakban: Képvjselő-testü]et) a

Magyarország helyi önkonrrányzatairól szóló 2011. évi CLXXIiI. törwény 13, § (1) bekezdés 4,
pontjában kapott fclhatalmazás átelmóben a kötelező e8észségü8l alapellátási feladatait a
Zánka és Térsége Egészségügyj Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el,
(3) A Társulás széklrelye, amely egyúttal az ajapellátási körzet székhelye is: 825i Zánka,
Iskola u. 11.

2. IIáziorvosi alapellátás

2. § A Képviselő-testiilet a háziorvosi alapellátás körzetét e rcndelet 1. melléklete szerinl
állapílja meg,

3. Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

3. § A Képviseiő-testület az alapeliátáshoz kapcsolódó ügyclcti cl]átást a Balatonfiredi
Többcélú Társulás útján látja el, Az ügyeleti ellálás székhelye: 8230 Balatonflired, Csárda u. 1.

4. védónői alapelIátás

4. § A Képviselö-testület a védőnói alapellátás körzetét e rendelet 2. mellékletében állapítja
meg.



Tagyon Község ÓDkományzata
Képviselő-testül€ie

5. I§kolá-egó§zségügyi ellátá§

5, § A Kepviselőlcstiilet iskola-egószségúgl alapellátást bizíosít az
nevelé§óben, oktatásában része§ülő gyerrnekek, tanulók részére:
- a) Nivegy-völgyi Óvoda (8272 szentanlalfa,Fő E.22)
- b) Ni!egy-\ölgyi Némel \em1eli.!Pi \}el!okra(ó Álra]ános

Művészeti Iskola (8272 Balatoncsicsó, Fő út 1/A.)

6, Fogorvosi alapellátás

6. § A Képvjselő-testii]et a fogolvosi alapellátás köizetét e rendelet 3. mellékletében állapítja
meg.

7. Záró rendelkczósek

7. § Ez a Iendelet 2016. március 1, nap.ján lép hatál}óa,

Tagyon, 20l6. lebíuáí 24.
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1. mellékle1 a 2/2016. (ll, 29.) önkormányzati lendelethez

A háziorvosi alapc|látás c|látá§i körzete:

a) Zánka
b) Balatonszepezd
c) Tagyon
d) szentantalfa
e) Balatoncsicsó
I Szentjakabfa
g) Obudavár

települések teljes közigazgatási terülctc.

2. 1ncllékleí a212016. (lt. 29.) öntormánlzati lendelethez

A védőnői alapellálá§ cllátási körzete:

a) Zá*a
b) Balaionszepezd
c) Tagyon
d) szenlanlalfa
e) Balatoncsicsó
l) Szentjakabfa
g) Obudavrir

települések teljes köZigMgatási terülctc.

3, melléklet a 2/2016, (II.29,) önkományzati íendeletirez

A fogorro§i alapellálá§ el|álási kör7ele:

a) Zánka
b) Monosz]ó
c) Balatonszepezd
d) Tagyon
e) szentantalfa
t) Balatoncsicsó
g) Szentjakabfa
h) Óbudavár

telepüIések teljes köZigaz8atási területe.


