
 

Gulács Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

14/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzet megállapításáról 

 

Gulács 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 Gulács Község közigazgatási területén területi 

ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre (vegyes körzet ) , 

fogorvosi  védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó 

ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra 

 

2. Az alapellátás körzetei 

2.§ 

 

 Gulács Község Önkormányzatának  teljes közigazgatási területe egy 

háziorvosi körzetet alkot Tivadar Község Önkormányzatának teljes 

közigazgatási területével. 

A körzet székhelye:  Orvosi Rendelő, 4842 Gulács, Szabadság u. 24. 

A körzet telephelye:   Orvosi Rendelő,  4921 Tivadar,  Petőfi u. 24/A  



3.§ 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat  Beregtöt-tel 

kötött szerződés keretében 2016. december 31-ig látja el. Az ügyeleti ellátás 

székhelye : 4800 Vásárosnamény  

2017. január 01 után az ügyelet ellátását Tarpa Közös Hivatalon keresztül veszi 

igénybe. 

 

4.§ 

 

Gulács Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe két védőnői 

körzetet alkot a Tivadar Község Önkormányzatának teljes közigazgatási 

területével . 

 

A körzet székhelye: Védőnői Szolgálat 4842 Gulács, Szabadság u. 24. 

 

5.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll, melyet Gulács, Szabadság u. 24. sz. alatt, valamint 

Tivadar Petőfi u. 24/a sz. alatt biztosítanak.  

 

6.§ 

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy 

fogorvosi alapellátási körzetet alkot. Beregsurány község Önkormányzatának  

teljes közigazgatási területével, 

Gulács Község Önkormányzatának  teljes közigazgatási területével, 

Márokpapi község Önkormányzatának  teljes közigazgatási területével, 



Hetefejércse  község Önkormányzatának  teljes közigazgatási területével ,  

Tivadar  község Önkormányzatának  teljes közigazgatási területével. 

 

A fogorvosi körzet székhelye: 4931 Tarpa, Kossuth u. 51.  Egészségház  

 

7. § 

 

Tarpa Nagyközség Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között 

született megállapodás alapján, a Tarpa  székhelyen  Gulács, Márokpapi, 

Beregsurány, Tivadar , Hetefejércse  fogorvosi alapellátását . 

 

3.  Záró rendelkezések 

 

8.§ 

 

(1)Jelen rendelet 2016. szeptember 15    napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti   Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló  6/2016. (III.8.) önkormányzati 

rendelete  

 

 

 

              Ujvári Judit    s.k.                                    Vassné Szűcs Róza  s.k. 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

 

 


