Monostorpályi község Önkormányzat képviselő – testületének
7/2017. (IV. 1.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Monostorpályi 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, 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
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre,
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskolaegészségügyi ellátásra.
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet megállapítása és ügyeleti ellátás
2.§
(1) Monostorpályi Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és házi
gyermekorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: Egészségház, 4275 Monostorpályi,
Landler tér 4.
(2) A házi gyermekorvosi ellátást a háziorvos végzi.
(3) Az ügyeletellátást végzője és helye: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft., 4274
Hosszúpályi, Debreceni utca 19.
3. Ügyeleti ellátás
3.§
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés
keretében látja el.
4. Védőnői körzet megállapítása
4.§
Monostorpályi község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
A körzet székhelye: Egészségház, 4275 Monostorpályi, Landler tér 4.
5. Fogorvosi körzet megállapítása és ügyeleti ellátás
5.§
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(1) Monostorpályi
község
Önkormányzatának teljes közigazgatási
területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. A körzet székhelye: Egészségház, 4275
Monostorpályi, Landler tér 4.
(2) Az ügyeleti ellátásért a fogorvosi tevékenységre kötött feladat-ellátási szerződés alapján a
területileg illetékes Debreceni Egyetem Klinika Központ végzi.
6. Iskola – egészségügyi ellátási körzet megállapítása
6.§
(1) Az iskola-egészségügyi ellátás körzethatára az általános iskolában tanulói jogviszonnyal
rendelkezőkre terjed ki.
(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a
4275 Monostorpályi, Landler tér 4. szám alatti Egészségházban biztosítanak.
7. Körzetekhez tartozó utcajegyzékek
7. §
A körzetekhez tartozó utcajegyzék a Mellékletben kerül meghatározásra.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Jelen rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2017. április 3. napján lép
hatályba.
(2) A (3) bekezdés 2017. augusztus 30. napján lép hatályba.
(3) Hatályát veszti:
a) a védőnői körzet kialakításáról szóló 17/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet,
b) a háziorvosi és a fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati
rendelet,
c) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 20/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelet,
d) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (VIII. 8.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 15/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet.

Szabó József
polgármester

Juhász Péter
jegyző

Jelen rendelet 2017. április 1. napján kihirdetésre került.
Juhász Péter
jegyző
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KIMUTATÁS
A körzethez tartozó utcákról
B
utca megnevezése
Ady E.utca
Arany J. utca
Árpád utca
Bartók B.utca
Bajcsy Zs. utca
Debreceni utca
Bethlen utca
Béke utca
Bocskai utca
Csonkás tanya
Damjanich utca
Domb utca
Dózsa Gy. utca
Gugyori
Hajnal utca
József A.utca
Kossuth utca
Landler tér
Létai utca
Liliom tanya
Liget
Lorántffy utca
Liszt F.utca
Marx K.utca
Nyíl utca
Petőfi S.utca
Petőfi tér
Rákóczi utca
Rákóczi köz
Rózsa utca
Sziget utca
Táncsics utca
Vasvári P. utca
Vörösmarty utca
Zsákos tanya

