
 

                                     6/2002/.VII.10/SZ. RENDELET az egészségügyi alapellátások      

                                 körzeteinek kialakításáról és működéséről 

 

 

 

                              Cigánd nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyről  

                              szóló 1997.évi CLIV. törvény 152.§-ban, az önálló orvosi tevékenységről 

                           szóló 2001.évi CVII. törvénnyel módosított 2000.évi II. törvény  

                           2.§./1/ bekezdésében,valamint az önkormányzatokról szóló 1990.évi 

                               LXV.törvény 16 §-ában foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. §. 

 

                             Az önkormányzat az egészségügyi alapellátás során gondoskodik: 

 

         -a háziorvosi, 

                                                                                                          -fogorvosi alapellátásról,  

                                                                                                          -az alapellátáshoz kapcsoló- 

                                                                                                          dó ügyelet ellátásáról, 

                                                                                                          -az ügyeleti ellátásról, 

                                                                                                          -a védőnői ellátásról, 

                                                                                                          -az iskolai egészségügyi  

                                                                                                           ellátásról. 

2. §. 

 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Cigánd nagyközség Önkormányzatának 

közigazgatási területére. 

/2/  A rendelet 6.§ -ának hatálya az /1/ bekezdésben megjelölt települések 

közigazgatási területén kívül kiterjed a Tiszacsermely község 

Önkormányzatának közigazgatási területére is. 

                 

3. §. 

 

A z egészségügyi alapellátás körzet székhelye: Cigánd  

A háziorvosi körzetek rendelőjének  címe és a körzethez tartozó utcák: 

I.sz. Háziorvosi körzet 

Cigánd ,Dózsa Gy.u.1 sz. 

Fő u. ,Ady Endre u.,Ságvári Endre u.,Rózsa F.u.,Bem J.u.,Vasút u.Petőfi 

S.u. páratlan oldala 1-93. számig,Zsák u , Rádvány u , Iskola u, Rekesz 

u,Hajnal u,Újélet u,Kertköz u,Kazinczy F.u, Tiszaújsor u,Kiss 

u,Nagyhomok tanya,Dózsa Gy.u 1-63-ig és 2-30-ig,Árpád u, 14-22-ig. 

 

II.sz. Háziorvosi ügyelet: 

Cigánd, Petőfin S.u.68 sz. 

Arany J.u,Attila u,Bartók B.u,Béke u,Béla tanya,Déryné u,Erzsébet u,Ér 

u,Felszabadulás u,Füze u,Határ u,Jókai M.u,József A.u,Mátyás Király 

u,Munkácsy M.u,Petőfi S.u 2-120-ig,95-173-ig,Rákóczi F.u,Rózsa u,Szegfű 



u,Széchenyi I.u,Táncsics M.u,Dózsa Gy.u 32/a -40-ig,Árpád u. 1-9 és 2-12-

ig. 

 

5.§. 

A fogorvosi körzet címe és a hozzátartozó települések: 

 

Fogorvosi körzet 

Cigánd Iskola u.2.sz. 

Cigánd nagyközség közigazgatási területe,Tiszacsermely község 

közigazgatási területe. 

6.§. 

A védőnő körzetek címe és a hozzátartozó utcák: 

 

I. sz. védőnői körzet 

Cigánd , Dózsa Gy. u1 sz., 

Fő u, Ady E.u,Ságvári E. u,Rózsa F.u,Bem J.u,Vasút u,Petőfi S.utca 

páratlan oldala1-93.számig,Zsák u,Rádvány u,Iskola u,Rekesz u,Hajnal u,Új 

élet u,Dózsa Gy.u,Kertköz u,Kazinczy F.u,Tiszaújsor u,Kiss u,Nagyhomok 

tanya. 

 

II sz. Védőnői körzet 

Cigánd, Petőfi S.u 68 sz. 

Arany J.u, Attila u,Árpád u,Bartók B.u,Béke u,Béla tanya,Déryné 

u,Erzsébet u,Ér u,Felszabadulás u,Füzes u,Határ u,Jókai M.u,József 

A.u,Mátyás Király u,Munkácsy M.u,Petőfi S.u. 2-120-ig,95-173-ig,Rákóczy 

F.u,Rózsa u,Széchenyi I.u,Táncsics M.u,Villám u. 

 

Ezen rendelet 2002.július 1-el lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Gál Béla sk.                                                                                         Németh Károly sk. 

   jegyző                                                                                                     polgármester 

                                             

 

 

 


