Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2015.(X.21.). önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önálló orvosi tevékenységről szóló2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében és az
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy megállapítsa Tass Község közigazgatási területén – az egészségügyi
alapellátás biztosítása céljából – a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, iskolaegészségügyi és védőnői körzetek jellegét és az egyes közterületekhez tartozó közterületek
elosztását.
A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed Tass Község közigazgatási területén egészségügyi alapellátást
végző háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, védőnő, valamint iskola-egészségügyi ellátást
biztosító orvosokra és védőnőkre, továbbá az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást biztosító
szolgáltatókra.
II. fejezet
Az egészségügyi alapellátás körzetei
Háziorvosi körzet (szakmakód: 6301)
3.§ Tass Község Önkormányzata teljes illetékességi területe egy háziorvosi körzetet alkot. A
körzet székhelye: 6098 Tass, Kálvin tér 3.
Házi gyermekorvosi körzet (szakmakód:6302)
4.§ Tass Község Önkormányzata teljes illetékességi területe Szalkszentmárton Község teljes
illetékességi területével együtt egy házi gyermekorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: 6086
Szalkszentmárton, Fő u.62.
Fogorvosi körzet (szakmakód:1300)
5.§ Tass Község Önkormányzata teljes illetékességi területe egy fogorvosi körzetet alkot. A
körzet székhelye: 6098 Tass, Kálvin tér 3.
Védőnői körzet (szakmakód:7901)
6.§ Tass Község Önkormányzata teljes illetékességi terület egy védőnői körzetet alkot. A körzet
székhelye: 6098 Tass, Kálvin tér 3.

Iskola-egészségügyi ellátás
7.§ (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő együttes
szolgáltatásából áll.
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás biztosítása tekintetében egy körzethez tartozik a Tassi
Napközi Otthonos Óvoda óvodai nevelésében és a Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola nevelésében-oktatásában részt vevő gyermekek, tanulók ellátása.

Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás
8.§ (1) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet ellátását az Önkormányzat
központi orvosi ügyelet működtetésére kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés
(társulási megállapodás) útján, több településre kiterjedően, 6087 Dunavecse, Vasút utca 8.
szám alatti székhelyű központi ügyelet útján biztosítja.
(2) A központi háziorvosi ügyelet – társulási megállapodás alapján – az egészségügyi
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Apostag, Dunavecse, Szalkszentmárton és Tass
településen biztosítja, a települési önkormányzatok illetékességi (közigazgatási) területén élő
lakosság számára.

III. fejezet
Záró rendelkezések
9.§ Ez a rendelet 2015. október 22.-én lép hatályba.
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