Dióskál Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

Dióskál 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, 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 a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
E rendelet hatálya Dióskál Község Önkormányzatával (a továbbiakban: önkormányzat)
területi ellátási szerződéssel rendelkező egészségügyi alapellátást biztosító felnőtt és gyermek
(vegyes) háziorvosi, fogorvosi tevékenységet ellátó egészségügyi szolgáltatókra (a
továbbiakban: háziorvos), valamint Dióskál Község Önkormányzata által működtetett
védőnői és iskola-egészségügyi szolgálatokra terjed ki.
Az alapellátás körzetei
2.§
(1) Dióskál település ellátási területén belül a mellékletben írtak szerint 1 vegyes háziorvosi, 1
védőnői körzet működik.
(2) A háziorvosi, és a védőnői körzet ellátása Egeraracsa és Zalaszentmárton települések teljes
közigazgatási területére kiterjed.
A Dióskáli háziorvosi körzet székhelye:8764 Petőfi, Sándor u. 46.
(3) A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási
szerződés útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás helye: 8360 Keszthely, Ady Endre u. 2. szám
alatti rendelő
(4) A fogorvosi körzet ellátása Zalaapáti, Bókaháza, Esztergályhorváti, Gétye, Dióskál és
Egeraracsa települések teljes közigazgatási területére kiterjed. A körzet székhelye: Zalaapáti
település. Fogorvosi rendelő címe: 8741 Zalaapáti, Szent István tér 5-6.
(5) A fogorvosi ügyeleti ellátásról ellátási szerződés útján gondoskodik. Az ügyelet
telephelye: 8900 Zalaegerszeg, Olah u. 16/D. szám alatt lévő fogorvosi rendelő.
(6) A körzetek beosztását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§
Az ovodai-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet
8764 Dióskál, Petőfi Sándor u. 46. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.
Záró rendelkezések
4.§
1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Dióskál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a háziorvosi
körzetről szóló 6/2002.(VII.15) számú rendelete.

Kluczer János
polgármester

Kihirdetve:
Dióskál, 2016. szeptember hó 23. nap

Kovács Katalin
jegyző

Kovács Katalin
jegyző

1. melléklet a 10/2016.(IX.23.) önkormányzati rendelethez

VEGYES HÁZIORVOSI KÖRZET

A KÖRZETHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK

Dióskál,
Egeraracsa,
Zalaszentmárton
Iskolaegészségügyi ellátás szempontjából a körzethez tartozó intézmények

-Zalaapáti Csupa Csoda Óvoda, Egységes Óvoda-bölcsőde Vadvirág Tagóvodája
8764 Dióskál, Rákóczi Ferenc u. 21.

