
Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016(VI.29.) 

önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 

 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

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

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagykarácsony 

községben egy vegyes háziorvosi körzetet alakít ki. 

 

(2) A háziorvosi körzet Nagykarácsony község közigazgatási területére terjed ki. 

 

(3) A háziorvosi vegyes körzet székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor 

u. 34. 

 

2. § (1) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy fogorvosi vegyes 

körzetet alakít ki. 

 

(2) A fogorvosi vegyes körzet tekintetében Daruszentmiklós, Előszállás és 

Nagykarácsony települések egy körzetet alkotnak. 

 

(3) A fogorvosi vegyes körzet székhelye: 2424 Előszállás, Balatoni u. 58. 

 

3. § (1) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy védőnői körzetet 

alakít ki. 

 

(2) A védőnői körzet tekintetében Daruszentmiklós és Nagykarácsony települések egy 

körzetet alkotnak. 



 

(3) A védőnői körzet székhelye: 2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel u. 25., 

telephelye 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 34. 

 

 

4. § (1) Nagykarácsony Község önkormányzat Képviselő-testülete egy iskola-

egészségügyi körzetet alakít ki. 

 

(2) Az iskola-egészségügyi körzet Nagykarácsony község közigazgatási területére 

terjed ki. 

 

(3) Az iskola-egészségügyi körzet székhelye: 2425 Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 34. 

 

5. § (1) Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen az 

egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti 

ellátást az Emergency Szervice Kft-vel (1138 Budapest, Árva u. 22.) kötött ellátási 

szerződés alapján biztosítja. 

 

(2) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ügyelet tekintetében Nagykarácsony település egy körzetet alkot. 

 

(3) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi 

ügyelet székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő u. 45. 

 

6. § (1) A rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről 

szóló 6/2002. (VI. 26.) önkormányzati rendelet. 

 

Nagykarácsony, 2016. június 28. 



Müller Miklós                 Szabóné Nyigrényi Judit 

polgármester                               jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2016. június 29. napján kihirdetésre került 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

           jegyző 


