CSABASZABADI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Csabaszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével - a következőt rendeleti el.
1.§
(1) A rendelet Csabaszabadi község közigazgatási területén kialakított háziorvosi, fogorvosi
alapellátási, védőnői és ellátási körzetekre terjed ki.
(2) Az egészségügyi alapellátási feladat ellátásáért Csabaszabadi Község Önkormányzata
felelős.
(3) Csabaszabadi közigazgatási területén a háziorvosi, és fogorvosi körzetben a Csabaszabadi
Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodás alapján vállalkozó
háziorvosok, vállalkozó fogorvos végez önálló orvosi tevékenységet.
(4) Az iskola-egészségügyi feladat ellátására a településen iskola hiányában nincsen szükség.
(5) A védőnői feladatokat a Békéscsaba 1. számú körzetét ellátó védőnő végzi.
2. § Csabaszabadi Község Önkormányzata által meghatározott egészségügyi körzetek:
a) Vegyes praxisú háziorvosi körzet
b) Fogorvosi körzet
c) Védőnői körzet
3.§
(1) A vegyes praxisú háziorvosi körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település
érintett részének közterületek általi lehatárolását az 1. melléklet,
(2) A fogorvosi körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település érintett részének
közterületek általi lehatárolását a 2. melléklet,
(3) A védőnői körzet részletes leírását, székhelyét, a körzetnek a település érintett részének
közterületek általi lehatárolását az 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás 5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18. Dr. Réthy Pál KórházRendelőintézet
4. §
E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
Szeverényi Attiláné
polgármester

dr. Csatlós László
jegyző

Záradék: Megalkotta Csabaszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. december
14.-.én megtartott ülésén.
Kihirdetve: Csabaszabadi Községi Önkormányzat hirdetőtábláján 2016.12.14..-én.
Dr. Csatlós László
jegyző
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1. melléklet a 12/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Vegyes praxisú háziorvosi körzet
Egészségügyi feladat-ellátó:
szolgáltató: Dimák és Társa Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság.
székhelye: 5700 Gyula, Kiss János altábornagy u. 29.
telephelye: 5666 Medgyesegyháza, Luther u. 1
5665 Pusztaottlaka, Lakatos u. 24.
5609 Csabaszabadi, Apácai u. 6.
5752 Medgyesegyháza – Bánkút , Petőfi u. 44.
Képviselője:
Dr. Dimák Sándor
vállalkozó háziorvos
Rendelési helye:
Csabaszabadi, Apácai u. 6.

A körzet részletes leírása:
Csabaszabadi község teljes közigazgatási területe

3

2. melléklet a 12/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Fogorvosi körzet

Egészségügyi feladat-ellátó:
szolgáltató: Denticulus Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társaság
székhelye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
Képviselője:
Dr. Bartha Dániel
vállalkozó fogorvos
Rendelési helye:
Békéscsaba, Munkácsy u. 1.
A körzet részletes leírása:
Csabaszabadi község teljes közigazgatási területe
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3. melléklet a 12/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

Védőnői körzet
Egészségügyi feladat-ellátó:
szolgáltató: Békéscsabai Egészségügyi Alapellátási Intézmény
székhelye: Békéscsaba, Wlassics sétány 4.
Védőnői feladatot ellátó közalkalmazott:
Török-Varga Krisztina
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnő
Rendelési helye:
Csabaszabadi, Apácai u. 6.
A körzet részletes leírása:
Csabaszabadi község teljes közigazgatási területe

