
Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
 10/2016. (VI. 22.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátás körzethatárainak megállapításáról 
  

Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásáról szóló 

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

alaptörvénye 312.cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 
 

Bocskaikert Község közigazgatási területén egészségügyi alapellátás az e rendeletben 
meghatározott területi ellátási körzetben folytatható. 

2. § 
 

(1) Bocskaikert Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében egy 
vegyes háziorvosi- és gyermekorvosi körzetet működtet, melynek ellátási területe 
Bocskaikert egész közigazgatási területére kiterjed. 
 

(2) Bocskaikert Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében egy 
fogorvosi körzetet működtet, melynek ellátási területe Bocskaikert egész 
közigazgatási területére kiterjed. 
 

(3) Bocskaikert Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében két 
védőnői körzetet működtet, melyek területi leírását az 1. melléklet tartalmazza.  
 

(4) Bocskaikert Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében egy 
vegyes iskola-egészségügyi és területi védőnői körzetet működtet, melynek 
ellátási területe valamennyi bocskaikerti székhelyű köznevelési intézményre 
kiterjed.  
 

(5) Bocskaikert Községi Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 
háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, és fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében egy 
körzetet alkot. 
 

(6) Bocskaikert Községben az egészségügyi alapellátásra működési engedéllyel 
rendelkező orvosok, védőnők felsorolását az 1. függelék tartalmazza 

 

3.  § 
 

(1) A rendelet 2016. június 23 - án lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 11/2003. (XI. 1.) KT 

rendelet, a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 8/2010. (VI. 30.) önkormányzati 

rendelet, a háziorvosi körzet megállapításáról szóló 7/2002. (VIII. 27.) KT sz. rendelet. 



 

Bocskaikert, 2016. június 13. 

 

 

P.H. 

 

 

 .........................................................   ........................................................  

 Baloghné Kiss Judit  Szőllős Sándor  

 jegyző  polgármester 

 

 

 

 

 

1. melléklet a 10/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Védőnői körzetek területi beosztása 

1. sz. területi védőnői körzet 

Területi beosztása:  

 Debreceni út páros oldala, Kisgergely út, Fenyves út, Állomás út, Borostyán 
út, Tölgyfa út, Állomás tér, Baross Gábor út., Csillag út, Poroszlay út, Etelköz 
út, Tanító út, Vincellér út, Váczi Mihály út, Veres Péter út, Diófa út, Pipacs 
út,  Arasz út, Rákóczikert településrész, Általános Iskola felső tagozat 

2. sz. védőnői körzet  
 

Területi beosztása:  

 Debreceni út páratlan oldala, Monostori út, Tavasz utca, Dugó út, Oláh 
Sándor út, Gulyás Pál út, Fazekas Mihály út, Gyöngyvirág út, Diószegi 
Sámuel út, Németh L. út, Dienes út, Báthory út, Bodai út, Zelemér út, Teleki 
út, Bodai köz, Pillangó út, Monostordűlő településrész, Általános Iskola alsó 
tagozat 

 

1. függelék a  10/2016. (VI.22.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

A körzetek orvosainak, védőnőinek felsorolása 

 

 

I. háziorvosi és gyermekorvosi 

      vegyes körzet:    

háziorvos:   Dr. Lőrinczy Tamás 

feladat ellátás:   vállalkozó orvossal kötött feladatellátási szerződés 

 alapján 



 

Iskolaorvos:   Dr. Lőrinczy Tamás 

feladat ellátás:  vállalkozó orvossal kötött feladatellátási szerződés 

 alapján 

 

I. fogorvosi körzet: 

fogorvos:   Dr. Szabó Andrea 

feladat ellátás:  vállalkozó orvossal kötött feladatellátási szerződés  

alapján 

 

I. sz. védőnői körzet:   

védőnő:   Brecska-Nemes Eleonóra 

feladat ellátás:  Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ  

    által foglalkoztatott közalkalmazott 

 

II. sz. védőnői körzet: 

védőnő:   Jádi Dorottya 

feladat ellátás:  Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ  

    által foglalkoztatott közalkalmazott 

 

 

 

Záradék: 

 

A rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel a 2016. június 22.-

én kihirdettem. 

 

Kelt: Bocskaikert 2016. június 22. 

 

 

P.H. 

 

 

  .......................................................  

 Baloghné Kiss Judit 

          jegyző 


