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Záradék:  
A rendelet megalkotásának napja: 2016. szeptember 28. 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 29. 
 
A rendelet hatálybalépésének napja: 2016. szeptember 30. 
 
 
 
 

 
       Nyergesné Kovács Erzsébet 
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Nagylak község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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 Nagylak község 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. 

 
 

Háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet 
2.§  

(1) Nagylak Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet 
alkot. A körzet székhelye: Orvosi Rendelő 6933 Nagylak, Rózsa sor 73. 

 
(2) A házi gyermekorvosi egészségügyi ellátás Nagylak teljes közigazgatási területét érintően 

a háziorvosi körzetben történik. 
 

3. §  
A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulás formájában, a 
Makói Kistérség Többcélú Társulás útján biztosítja. Az ügyeleti ellátás székhelye: 6900 
Makó, Kórház u. 2. 

Védőnői körzet 
4. §  

Nagylak község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 
A körzet székelye: 6933 Nagylak, Rózsa sor 73. 
 
 

Fogorvosi körzet 
5. §  

(1) Nagylak község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 
alapellátási körzetet alkot.  
 

(2) A fogorvosi ellátást az Önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el az 
Apátfalva Község Önkormányzat tulajdonát képező 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 6. szám 
alatti fogorvosi rendelőben. 

 



(3) Nagylak község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet 
vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.  
 

(4)  A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Szegedi Tudományegyetem Arc-, 
Állcsont- és Szájsebészeti Klinika 6725 Szeged, Kálvária sugárút 57. 

 
Iskola-egészségügyi ellátás 

6.§  
Nagylak Község Önkormányzata iskola-egészségügyi ellátásban nem érintett tekintettel arra, 
hogy a településen oktatási intézmény nem működik. 

 
 

Záró rendelkezések 
7.§  

Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba. 
 

Nagylak, 2016. szeptember 29. 
 

Gyarmati András     Nyergesné Kovács Erzsébet 
    polgármester          jegyző 

 
 
 
Záradék: 
 
Hirdetőtáblán történő közzététellel kihirdetve. 
 
 
Nagylak, 2016. szeptember 29. 
 
 

Nyergesné Kovács Erzsébet  
       jegyző 

  
 


