
 

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (12.22.) önkormányzati 

rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

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

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Cigánd város közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátásra 

 

 

Az alapellátás körzetei 

 

2.§ 

(1) Cigánd város Önkormányzat közigazgatási területe két háziorvosi körzetet alkot. 

(2) Az 1. körzet székhelye: Járóbeteg Szakrendelő 3973 Cigánd, Fő u. 43.  

(3) Az 1. körzethez tartozó utcák: 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. 

(4) A 2. körzet székhelye: Járóbeteg Szakrendelő 3973 Cigánd, Fő u. 43.  

(5) Az 2. körzethez tartozó utcák: 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, Füzes u, Határ u, Jókai M. u, József 

A. u, Mátyás király u, Munkácsy M. u, Petőfi S. u. 2-120-ig, és 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. 

 

3.§ 

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Bodrogközi Többcélú 

Kistérségi Társulással kötött feladat-ellátási szerződés keretében látja el.  

(2) Az ügyeleti ellátás székhelye: Járóbeteg Szakrendelő 3973 Cigánd, Fő u. 43. 

 

4.§ 

(1) Cigánd város Önkormányzatának közigazgatási területe két védőnői körzetet alkot.  

(2) A körzet székelye: Járóbeteg Szakrendelő 3973 Cigánd, Fő u. 43.  



(3) A védőnői körzetek területe megegyezik a háziorvosi körzetekével  

a 2.§ (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint. 

 

5.§ 

(1) Cigánd város Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási 

körzetet alkot, amely Cigánd Város közigazgatási területéből és Tiszacsermely község 

közigazgatási területéből áll.  

(2) A fogorvosi körzet székhelye: Járóbeteg Szakrendelő 3973 Cigánd, Fő u. 43. 

 

6.§ 

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 

Járóbeteg Szakrendelő 3973 Cigánd, Fő u. 43. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak. 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

7.§ 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről 

szóló 6/2002.(VII.10.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Oláh Krisztián s.k.        Gál Béla s.k. 

    polgármester          jegyző 
 
 


