
ÁSVÁNYRÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
12/2016. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK KÖRZETEINEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Ásványráró  Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény  6.§  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 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:

1. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  Ásványráró  község  közigazgatási  területén  területi  ellátási
kötelezettséggel  működő  háziorvosi  körzetre,  házi  gyermekorvosi  körzetre,  fogorvosi
körzetre,  védőnői  ellátás  körzetére,  az  alapellátáshoz  kapcsolódó  háziorvosi,  házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. §

(1) Az önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi  (felnőtteket és gyerekeket
ellátó vegyes) körzetet alkot.

(2)  Az  alapellátáshoz  kapcsolódó  háziorvosi  ügyelet ellátási  szerződés  keretében  valósul
meg, az ügyeleti ellátás székhelye Mosonmagyaróvár város.

3. §

(1) Az önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyelet ellátási szerződés keretében valósul meg, 
az ügyeleti ellátás székhelye Mosonmagyaróvár város.

4. §

(1) Ásványráró község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

(2) Az alapellátás közalkalmazotti jogviszonyban álló védőnő útján valósul meg.

(3) A védőnői körzet székhelye Ásványráró község.



5. §

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, amely
alapellátás orvosi feladatainak biztosítása ellátási szerződés keretében, védőnői feladatainak
ellátása az illetékes területi védőnő útján valósul meg.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IX.
14.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és fogorvosi körzet kijelöléséről.

Tatainé Popp Rita Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ásványráró, 2016. október 14.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző


