
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

21/2017.(XII. 1.) önkormányzati rendelete 

 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Pusztavám 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, 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. § A rendelet hatálya kiterjed Pusztavám Község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, 

az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásra, 

valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 

Háziorvosi körzet 

 

2. § Pusztavám Község Önkormányzatának közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet 

alkot. Az orvosi rendelő Pusztavám, Nickelsdorf tér 5., Egészségház szám alatt található. 

 

Házi gyermekorvosi körzet 

 

3. § Pusztavám Község Önkormányzatának közigazgatási területén önálló gyermekorvosi 

körzet nincs. Az alapellátási feladatot a háziorvosi körzet látja el. 

 

Fogorvosi körzet 

 

4. § A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Pusztavám Község 

Önkormányzatának közigazgatási területe a móri I. számú fogorvosi alapellátási körzet része. 

A fogorvosi körzet székhelye: Mór, Hunyadi u. 70. 

 

Védőnői körzet 

 

5. § (1) Pusztavám Község Önkormányzatának közigazgatási területe egy védőnői körzetet 

alkot. Az orvosi rendelő a Pusztavám, Nickelsdorf tér 5., Egészségház szám alatt található. 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 

 

6. § Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 

Pusztavám Község Önkormányzata kistérségi társulási megállapodás keretében látja el. Az 

ügyeleti ellátás székhelye: 8060 Mór, Kórház utca 21. 

 

 

 



Iskola-egészségügyi ellátás 

 

7. § (1) Az iskola- egészségügyi ellátást Pusztavám Község Önkormányzata a háziorvossal és 

a védőnővel kötött feladat ellátási szerződés keretében látja el. Az orvosi rendelő és a védőnői 

szolgálat Pusztavám, Nickelsdorf tér 5., Egészségház szám alatt található. 

 

Záró rendelkezések 

 

8. § (1) Ez a rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az 

egészségügyi alapellátási körzeteinek megállapításáról” szóló 9/2011. (V.26.) önkormányzati 

rendelete. 

 

 

/: Lisztmayer János :/      /: dr. Hanák Mária :/ 

Polgármester        jegyző 

 

 

A rendeletet 2017. december 1-jén kihirdettem. 

 

 

Pusztavám, 2017. december 1. 

 

/: dr. Hanák Mária :/ 

jegyző 

 

 


