
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

15/2009. (X. 30.) Ökt

rendelete

A HÁZIORVOSI ÉS FOGSZAKORVOSI
KÖRZETEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL



2

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

15/2009. (X. 30.) Ökt rendelete

a háziorvosi és fogszakorvosi körzetek meghatározásáról

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete az önálló orvosi tevékenységr l szóló 2000. évi II. törvény 2.
§-a (2) bekezdésében és  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §-a  (1)  bekezdésében foglalt
jogkörében eljárva a háziorvosi és fogszakorvosi körzetekr l az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

A településen háziorvosi és fogszakorvosi ellátási körzetek meghatározása (a vállalkozó háziorvosokkal és
fogszakorvossal kötött ellátási szerz désben foglaltak szerint) a település utcáinak körzetbe való besorolásával.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya:
a) területi hatálya: Csanytelek Község közigazgatási területére terjed ki, amely magában foglalja a település kül-

és belterületét egyaránt.
b) személyi hatálya: az 1. és 2. háziorvosi és fogszakorvosi körzetbe sorolt utcákban él kre terjed ki.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉS

3. §

Háziorvosi és fogszakorvosi körzet: azoknak az e rendelet mellékletében felsorolt utcáknak területe, ahol a vállalkozó
háziorvosok és fogszakorvos  m ködési joga alapján önálló orvosi tevékenység gyakorlására jogosultak.

A körzetek kialakítása

4. §

( 1) A településen:
a) kett  háziorvosi (I. sz. és II. sz.),
b) egy fogszakorvosi
körzetet határoz meg a Képvisel - testület.

(2) A háziorvosi és fogszakorvosi körzetek leírását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

(1) A rendelet és melléklete 2009. november 1-jén lép hatályba, mellyel egyidej leg a háziorvosi és fogorvosi
körzetek meghatározásáról szóló 40/2007. (XI. 29.) Ökt rendelet és annak melléklete hatályát veszti.

(2) A rendelet 1. sz. melléklete az I. és II. háziorvosi és fogszakorvosi utcanévjegyzéket tartalmazza.
(3) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon

érhet  el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése id pontja:  2009. október 30.

E rendelet a bels  piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

Kató Pálné
 jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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I. sz. háziorvosi körzet utcanévjegyzéke

- Árpád utca
- Baross Gábor utca
- Béla utca
- Budai Nagy Antal utca
- Damjanich utca
- Dilitor
- Dögállás
- Kossuth Lajos utca
- Lehet utca
- Martinovics utca
- Nefelejcs utca
- Oláhállás
- Pet fi Sándor utca
- Pusztaszeri utca
- Radnóti Miklós utca
- Sík
- Szent István utca
- Tiszai utca
- Tömörkényi utca
- Vasvári Pál utca
- Volentér János tér

Fogszakorvosi körzet:

A település közigazgatási területe egy
fogszakorvosi körzetet képezve az egész
települést lefedi.

15/2009. (X. 30.) Ökt rendelet 1. sz. melléklete

II. sz. háziorvosi körzet utcanévjegyzéke

- Ady Endre utca
- Arany János utca
- Bem utca
- Bercsényi Miklós utca
- Botond utca
- Csongrádi utca
- Dózsa György utca
- Gábor Áron utca
- Gárdonyi Géza utca
- Határ út
- Járandó utca
- Jókai Mór utca
- József Attila utca
- Juhász Gyula utca
- Kisköz utca
- Kiss Ern  utca
- Móricz Zsigmond utca
- Nagy Imre utca
- Nagy-gyep
- Pókföld utca
- Rákóczi utca
- Szegedi utca
- Szent László utca
- Széchenyi utca
- Táncsics Mihály utca
- Török Bálin utca
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