
Ladánybene Kiizség Önkorm ányzat
Képvisel -testiiletének

1512016. (XII. 22.) ónkormányzati rendelete
az egészségiigyi alapellátás kiirzeteir l

Ladánybene Kozség Önk ormányzat Képvisel -testiilete az egészségtigyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. torvény 6. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az egészségrigyi alapellátásról szóló 2015.
évi CXXIII. torvény 5. ( 1) bekezdésében meghatározott feladatkorében eljárva, az
egészségtigyi alapellátásról szolo 2015. évi CXXII. torvény 6. (2) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkorében eljáró alapellátásért felel s országos módszertani intézmény
véleményének kikérésével a kcivetkezoket rendeli el:

1.

A rendelet hatálya

A rendelet hatá|ya kiterjed Ladánybene Kozség kózigazgatási tertiletén tertileti ellátási
kcitelezettséggel mtíkcido háziorvosi kcirzetre, fogorvosi kcirzetre, véd noi ellátás kórzetére az
alape|látáshoz kapcsolódó iigyeleti ellátásra valamint az iskola-egészségtigyi ellátásra.

2.

Háziorvosi kiirzet

Ladánybene kcizség k zigazgatási tertiletén a felnott és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátást,
iskola- és ifiírságorvoslást Ladánybene és Kunbaracs kozségek kozott sztiletett megállapodás
alapján a TRI+MED Egészségiigyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság látja el (A
háziorvosi korzet székhelye: 6045 Ladánybene, Fo utca 71.).

3.

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi iigyeleti ellátás

Az atape\Iátáshoz kapcsolódó tigyeleti ellátást az Önkormányzat fetadatátadásiláWállalási
szerzódés keretében a Kecskeméti Egészségtigyi és Szociális Intézmények lgazgatosága
Szegedi Tudományegyetem Háziorrvosi Oktatókózpontja ritján látja el. Az iigyeleti ellátás
székhelye: 6000 Kecskemét, Piaristáktere 7.

4.

véd n i kiirzet

Ladánybene kozség és Kunbaracs kozség teljes illetékességi tertilete egy védonoi korzetet
alkot. A korzet székelye:6045 Ladánybene, F utca7l.



5.

Fogorvosi kiirzet
Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testrilete Ladánybene kcizség kózigazgatási
tertiletén élo lakosok számára a fogorvosi feladatok ellátását egy fogorvosi korzetben látja el

A kcirzet székhelye: 6a45 Ladánybene, Fo ut 66.

6.

Iskola-egészségii gyi ellátás

Az iskola-, és ifiriság egészségrigyi ellátás aháziowos és védono egyíittes szolgá|íatásából á11,

melyet a 6045 Ladánybene, Fo ut 7I. szám alatti orvosi rendeloben biztosítanak.

7.

zár rendelkezések

(I)Ez a rendelet2016. december 1-jén lép hatáIyba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejtileg haíályáí veszti Ladánybene K zség
Önkorm ányzaí Képviselcí-testtiletének az egészségtigyi alapellátásokról kórzetéról sz l
412002. (VIII. 10.) nkormányzati rendelete.
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allegyzó

kihirdetési záradék:
Ez a rendelet 2016. december 22-én kihirdetésre keriilt. 
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