
Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

 

5/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 

 

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 A rendelet hatálya a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosra, a fogorvosra, és 

védőnőre terjed ki. 

2. § 

 (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata egy háziorvosi körzetet hoz létre, körzeti 

területi ellátási kötelezettség alapján Ostffyasszonyfa és Csönge községek részére. 

(2) Az Ostffyasszonyfai háziorvosi körzet ellátási területe Ostffyasszonyfa, Csönge  

községek teljes közigazgatási területe. A körzet székhelye: 9512 Ostffyasszonyfa, 

Kossuth u. 33.  

(3) A háziorvosi körzet közös működtetéséről Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata és 

Csönge Község Önkormányzata a MED-PREV 2002 Háziorvosi Betéti Társasággal 

2014. május 23. napján feladat- ellátási szerződést kötött. 

3.§ 

 (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe a több települést 

ellátó, területi ellátási kötelezettséggel működő Celldömölki 2. számú fogorvosi 

körzethez tartozik. A Fogorvosi körzet székhelye: Celldömölk. 

(2) A fogorvosi körzet közös működtetéséről Celldömölk Város Önkormányzata és 

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata a Spring-Dent Korlátolt Felelősségű 

Társasággal 2012. január 26. napján feladat- ellátási szerződést kötött. 

4.§ 

Ostffyasszonyfa község területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás a Kemenesaljai 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásában foglaltak szerint, a 9500 Celldömölk, Vörösmarty u. 2/C. szám alatti 

székhellyel a Cell-Oxy Med Kft.-vel 2013. szeptember 20-án megkötött feladatellátási 

szerződés alapján működik. 
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5.§ 

 (1) Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata teljes közigazgatási területe a területi ellátási 

kötelezettséggel működő Ostffyasszonyfai védőnői körzethez tartozik.  

(2) Az Ostffyasszonyfai védőnői körzet ellátási területe kiterjed Csönge település teljes 

közigazgatási területére is. A körzet székhelye: 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 26.  

(3) A védőnői körzet közös működtetéséről Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata és 

Csönge Község Önkormányzata 2016. február 18. napján feladat- ellátási szerződést 

kötött. 

6. § 

Iskola-egészségügyi ellátás 

Az iskola-, és ifjúság-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, 

melyet az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Iskola nevelésében részesülő gyermekek 

részére az ostffyasszonyfai orvosi rendelőben és a védőnői szolgálatnál biztosít. 

7. § 

Záró rendelkezések 

 (1) A rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzet kijelöléséről szóló 10/2002. (VIII.30.) önkormányzati   

rendelet. 

 

Ostffyasszonyfa, 2016. április 21. 

 

  Mihácsi Szabolcs      Farkas Gábor 

                           polgármester                                                                            jegyző 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 

Ostffyasszonyfa, 2016. április 22.  

            

          Farkas Gábor 

                     jegyző 

 

 


