
1 Kiegészítette az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. március 3-tól. 
2 Módosította az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. március 3-tól. 
3 Módosította az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. március 3-tól. 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 5/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 

 az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

 

egységes szerkezetben az 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelettel 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról 

szóló CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, mint országos módszertani intézet véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzatának közigazgatási területe Nemesvámos 

Község Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet 

alkot. A körzet székhelye: 8248 Nemesvámos, Petőfi u. 2. 

(2) A háziorvosi alapellátás helyben történő igénybevételére a Veszprémfajsz, Fő u. 57. szám 

alatti orvosi rendelő szolgál. 

 

2. § (1) Veszprémfajsz Község Önkormányzatának  közigazgatási területe Nemesvámos 

Község Önkormányzatának  közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot. A 

védőnői körzet székhelye: 8248 Nemesvámos, Petőfi u. 2. 

 

2/A. §1 Veszprémfajsz Község Önkormányzatának közigazgatási területe Nemesvámos 

Község Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy iskola-egészségügyi körzetet 

alkot. Az iskola-egészségügyi ellátás körébe tartozó feladatokat a háziorvosi alapellátást 

végző háziorvos és a területi védőnő látja el. 

 

3. §2 Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapellátáshoz 

kapcsolódó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Veszprém Megyei Jogú 

Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján közös körzetben, a veszprémi központi 

ügyelet útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

 

4. §3 Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátást 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján, a veszprémi 5. 

körzetben, mint  közös fogászati körzetben biztosítja. A közös körzet székhelye: 8200 

Veszprém, Kiskőrösi u. 22. 

 

5. § Ez a rendelet 2016. május 1. napján lép hatályba. 

 

 

Veszprémfajsz, 2016. április 27. 

 

 

 Fertig József s.k. Kötél Krisztina s.k. 

 polgármester  jegyző 

 

 

 
 


