
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátási körzetekről

(egységes szerkezetbe foglalva 2017. március 1-jén)

Biharnagybajom Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az egészségügyi  alapellátásról
szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény  6.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés  4.  pontjában foglalt  feladatkörében  eljárva,  az  egészségügyi  alapellátásról  szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
alapellátásért  felelős  Országos  Módszertani  Intézet  véleményének  a  kikérésével  a
következőket rendeli el:

1. §

(1) Önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel a rendeletben meghatározott
háziorvosi és fogorvosi körzetben folytatható.

(2)1 Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  két  vegyes  háziorvosi
körzetet alakít ki, melynek területi leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3)2 Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egy  fogorvosi  vegyes
körzetet alakít ki, melynek területi leírását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete két védőnői körzetet alakít
ki, melynek területi leírását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5)  Biharnagybajom  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  egy  iskola-egészségügyi
körzetet alakít ki, melynek leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6)3 Az ügyeleti ellátás tekintetében Biharnagybajom település vegyes háziorvosi és vegyes
fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében egy körzetet alkot.

(7) Biharnagybajomban házi gyermekorvosi körzet nem kerül kialakításra.

2. §

(1) A rendelet 2016. október 3. napján lép hatályba.

1 Módosította az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2017. 03. 01.
2 Módosította az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2017. 03. 01.
3 Módosította az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2017. 03. 01.



(2)  A  rendelet  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Biharnagybajom  Községi
Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  Biharnagybajom  község  háziorvosi,  fogorvosi  és
védőnői körzeteiről szóló 17/2004. (IV. 30.) rendelete. 

Biharnagybajom, 2016. szeptember 22.

               Szitó Sándor s.k. Imre-Erdős Szilvia s.k.
               polgármester          jegyző



1. melléklet a 16/2016.  (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

I. számú háziorvosi vegyes körzet területi leírás 
Biharnagybajom község közigazgatási területén

Ady Endre utca

Arany János út

Bacsó Béla utca

Báthori utca

Bercsényi körút: 2-56. házszámig a páros házszámok

Bercsényi körút: 1-77. házszámig a páratlan házszámok

Bethlen Gábor utca

Csemetekert

Dózsa György utca

Északi út

Gyalogér utca

Jókai utca 

József Attila utca

Kossuth út: 6-50. házszámig a páros házszámok

Könyök utca

Posta utca

Rákóczi út 

Sirály utca

Szabadság utca

Széchenyi út: valamennyi páros házszám

Táncsics utca

Várkert



II. számú háziorvosi vegyes körzet területi leírás 
Biharnagybajom község közigazgatási területén

        
Árpád út

Bajcsy-Zsilinszky utca

Baross Gábor utca

Bem József utca

Bercsényi körút: 58. házszámtól a páros házszámok

Bercsényi körút: 79. házszámtól a páratlan házszámok

Béke telep

Deák Ferenc utca

Esze Tamás utca

Hunyadi utca

István király utca

Kazinczy út

Kossuth út: páratlan házszámok

Kossuth út: 50. házszámtól páros házszámok

Kölcsey utca

Mátyás király utca

Nyugati sor 

Pákász utca

Petőfi Sándor utca

Széchenyi út: páratlan házszámok

Zrínyi utca



2. melléklet a 16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

I. számú fogorvosi vegyes körzet területi leírása

Biharnagybajom község teljes közigazgatási területe



3. melléklet a 16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

I. számú védőnői körzet területi leírása

Ady Endre utca

Arany János út

Bacsó Béla utca

Báthori utca

Bercsényi körút: 2-56. házszámig a páros házszámok

Bercsényi körút: 1-77. házszámig a páratlan házszámok

Bethlen Gábor utca

Csemetekert

Dózsa György utca

Északi út

Gyalogér utca

Jókai utca 

József Attila utca

Kossuth út: 6-50. házszámig a páros házszámok

Könyök utca

Posta utca

Rákóczi út 

Sirály utca

Szabadság utca

Széchenyi út: páros házszámok 

Táncsics utca

Várkert



II. számú védőnői körzet területi leírása

Árpád út

Bajcsy-Zsilinszky utca

Baross Gábor utca

Bem József utca

Bercsényi körút: 58. házszámtól a páros házszámok 

Bercsényi körút: 79. házszámtól a páratlan házszámok

Béke telep

Deák Ferenc utca

Esze Tamás utca

Hunyadi utca

István király utca

Kazinczy út

Kossuth út: páratlan házszámok 

Kossuth út: 50. házszámtól páros házszámok

Kölcsey utca

Mátyás király utca

Nyugati sor 

Pákász utca

Petőfi Sándor utca

Széchenyi út: páratlan házszámok 

Zrínyi utca



4. melléklet a 16/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

I. számú iskola-egészségügyi körzet területi leírása

Biharnagybajom község teljes közigazgatási területe.



5. melléklet a 16/2016.  (IX. 30.) önkormányzati rendelethez4

4 Hatályon kívül helyezte az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2017. 03. 01. 



1. függelék az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelethez5

Feladatot ellátó megnevezése

Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, István út 6.

5 Kiegészítette az 1/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2017. 03. 01.
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