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Rendelet szövege 
 

Barabás Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének  

8/2011.(IV.14.) 

r e n d e l e t e 

 

Háziorvosi körzetek meghatározásáról 

 

Barabás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 

önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. (továbbiakban: Ötv.) 2.§. (2) 

bekezdésében biztosított felhatalmazásra, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 152. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

I. fejezet 
 

Bevezető rendelkezések 
 

1. §. 
 

(1) E rendelet hatálya az Öotv. 1.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján önálló orvosi 

tevékenységet végző háziorvosokra, házi gyermekorvosra és fogorvosokra, (a továbbiakban 

együtt: háziorvosra), valamint az általunk nyújtott önálló orvosi tevékenységre, illetve a 

háziorvosi körzetre terjed ki. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önálló orvosi tevékenység területi ellátási 

kötelezettséggel e rendelet szerint Barabás, valamint Gelénes és Vámosatya községek 

közigazgatási területére terjed ki. 
 

(3) A Képviselő-testület a Barabás, Gelénes és Vámosatya községeket egy háziorvosi körzetre 

osztja fel. 
 

(4) A működési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – a törvényben 

meghatározott kivétellel – csak az e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben 

folytatható. 

 

II. fejezet 
 

A háziorvosi körzet meghatározása 
 

2.§ 
 

Az 1.§. (3) bekezdésében meghatározott egy háziorvosi körzet az alábbi területi beosztás 

alapján került kialakításra: 

 

A körzethez tartozik a Barabás község utcái: 

-Árpád út   -Rákóczi út   -Petőfi út 

-Kossuth utca   -Esze tamás utca  -Bem utca 

-Dózsa György utca  -Zrínyi Miklós utca  -Ady Endre utca 

-Béke utca   -Munkácsy Mihály utca 
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Gelénes község 

-Lenin utca   -Szabadság utca  -Petőfi utca 

-Rákóczi utca   -Bocskai utca   -Kossuth utca 

 

 

Vámosatya község 

 -Szabadság út   -Kossuth utca   -Május 1 utca 

 -Petőfi utca 

 

III. Fejezet 

 

Záró rendelkezés 

 

3.§. 

 

(1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba 

 

(2) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történik, hiteles szövegét a  

     körjegyzőnél lehet megtekinteni. 

 

 

Barabás, 2011. február 23. 

 

 

Daróczi Gábor sk.       Dr. Baka Istvánné sk. 

  polgármester        körjegyző 

 


