Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Boconád 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:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Boconád község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás
körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi
ellátásra.
Az alapellátás körzetei
2.§
(1)
Boconád és Tarnaméra község közös vegyes háziorvosi körzetet alkot, mely körzet
Boconád és Tarnaméra községek közigazgatási területére terjed ki.
(2)
A közös vegyes háziorvosi körzet gesztor települése -megállapodás alapján - Tarnaméra.
A körzet székhelye 3284 Tarnaméra, Mátyás király u. 3.
(3) A háziorvosi ellátás Boconád településen Boconád, Szabadság tér 15. szám alatti háziorvosi
rendelőben vehető igénybe.
3.§
(1) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Dél - Hevesi
Kistérségi Társulás által szervezett ellátás keretében biztosítja.
(2) Az ügyeleti ellátást az Agria-Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhelye: 3300 Eger,
Deák F. u. 23.) biztosítja.
(3) Az ellátás a 3360 Heves, Fő u. 13. szám alatti rendelőintézetben vehető igénybe.
4.§
(1) Boconád és Tarnaméra települések közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
(2) A védőnői körzet gesztor települése - megállapodás alapján - Boconád. A körzet székhelye:
3368 Boconád, Szabadság tér 1.
(3) A védőnői ellátás Boconád településen Boconád, Szabadság tér 1. szám alatti védőnői
tanácsadóban történik.
5.§
(1) Tarnaméra, Boconád, Zaránk, Tarnazsadány települések közigazgatási területe egy
fogorvosi körzetet alkot. A körzet székhelye: Tarnaméra, Mátyás király u. 3.

(2) Az ellátás Tarnaméra, Mátyás király u. 3 szám alatti fogorvosi rendelőben vehető igénybe.
(3) A fogorvosi ügyeletet az Egri Városi Közszolgáltatások Városi Intézménye Fogorvosi
Ügyelet (székhely: 3300 Eger, Klapka Gy. u. 1.) biztosítja.
6.§
(1) Boconád és Tarnaméra települések közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet
alkot.
(2) Az iskola-egészségügyi körzet gesztor települése - megállapodás alapján - Boconád.
Székhelye: 3368 Boconád, Szabadság tér 1.
(3) Az iskola-egészségügyi ellátás Boconád településen Boconád, Szabadság tér 1. szám alatti
védőnői tanácsadóban történik.
Záró rendelkezések
7.§
(1)
Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)
Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetről szóló
4/2015. ( II.23. ) önkormányzati rendelet.
Kelt: Boconád, 2017. március 27.
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