
Gilvánfa Község Képviselő-testületének 7/2016(XI.4.)önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről 

 

Gilvánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 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 

következőket rendeli el: 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Gilvánfa közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 

működő felnőtt és gyermek háziorvosi körzetre , fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, 

az alapellátáshoz kapcsolódó ( fogorvosi és háziorvosi) ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-

egészségügyi és iskolafogászati ellátásra. 

2.§ 

 (1) Gilvánfa Község teljes közigazgatási területe egy gyermek és felnőtt ( vegyes) háziorvosi 

körzetet alkot. 

(2) A körzet székhelye: 7954 Magyarmecske, Petőfi u. 92.      

3.§ 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást az 

önkormányzat megállapodás keretében látja el. 

 (2) A gyermek és felnőtt(vegyes)  háziorvosi ügyeleti  ellátás székhelye: 7960 Sellye, 

Bodonyi Nándor u. 1. 

4.§  

(1) Gilvánfa Község  Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet 

alkot. 

 

(2) A körzet székelye: 7954 Magyarmecske , Petőfi u. 92. 

 

5.§  

(1) Gilvánfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 

alapellátási körzetet alkot. 

 

(2) Fogorvosi körzet székhelye: 7960 Sellye, Bodonyi Nándor u. 1. 

 

(3) Gilvánfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet 

vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot, mely ellátást az önkormányzat 

megállapodás alapján biztosítja. 
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(4) A fogorvosi ügyeleti  körzet székhelye: 7621 Pécs, Dischka Győző utca 5. 

 

(5) Gilvánfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy iskola-fogorvosi 

körzetet alkot, melynek székhelye: 7954 Magyarmecske, Petőfi u. 96. 

 

6.§ 

 

 Gilvánfa Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe az iskola-ifjúságorvoslás 

tekintetében egy körzetet alkot. Ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából 

áll, melynek székhelye 7954 Magyarmecske, Petőfi utca 96. szám. 

 

 

7.§ 

 

(1) A rendelet 2016. november 4.  napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a háziorvosi körzetekről szóló 6/2002. (VI. 21.) 

a háziorvosi körzetek területének kijelöléséről önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

Tóth László 

jegyző 

Bogdán László 

polgármester 

 

 

Rendelet kihirdetve! 

 

Gilvánfa, 2016. november       4.                      

 

 Tóth László 

jegyző 

 

 


