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13/2004. (III.29.)
rendelet

a kötelező egészségügyi alapellátások
körzeteiről

(egységes szerkezetben a 9/2005.(V.30.), a 15/2010.(XI.2.), a 22/2010.(XII.20.), és a 18/2011.(VI.27.)
rendeletekkel)

Arló Nagyközség Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (4) bekezdése, és a 16. § (1) bekezdésében biztosított
hatáskörében eljárva az önálló orvosi tevékenységről szóló módosított 2000. évi
II. törvény 2. § (2) bekezdésében, és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény a 152. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a következőket rendeli
el:

11.. §§..11

Arló Nagyközség közigazgatási területén az alábbi kötelező egészségügyi
alapellátásokat működteti a települési önkormányzat

– felnőtt háziorvosi alapellátás 2 körzetben
– házi gyermekorvosi alapellátás
– fogorvosi alapellátás
– napi és sürgősségi hétvégi ügyeleti ellátás
– védőnői ellátás 3 körzetben
– iskola–egészségügyi ellátás.

22.. §§..

A felnőtt háziorvosi alapellátás – területi ellátási kötelezettséggel – az alábbi
körzetbontásban két körzetben történik.

(1) Az I. háziorvosi szolgálat Arló, Rákóczi út 5. 3. ajtó:

Ady Endre út teljes egészében
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Benéte út teljes egészében
Zombori út
Hunyadi út
Mátyás király út
Kassai út teljes egészében
Rákóczi út
Ságvári tér
Arlói tó területe
Ivánka tanya
VVaannyyiiccss ttaannyyaa

((22)) AA IIII.. hháázziioorrvvoossii kköörrzzeett AArrllóó,, RRáákkóócczzii úútt 55.. 22.. aajjttóó::

DDóózzssaa GGyyöörrggyy úútt
DDaannkkóó úútt
BBrraassssóóii úútt
PPoozzssoonnyyii úútt
ZZrríínnyyii úútt
TTáánnccssiiccss tteelleepp
AArraannyy JJáánnooss úútt
JJóókkaaii úútt
VVaassúútt úútt
PPeettőőffii tteelleepp
GGaaggaarriinn úútt
PPóócczzooss ttaannyyaa
SSoommssáállyykkiittéérrőő ttaannyyaa

33.. §§..22

AA tteerrüülleettii vvééddőőnnőőii eellllááttááss kköörrzzeetteeiinneekk eellllááttáássaa aazz aalláábbbbii kköörrzzeett--bboonnttáássbbaann hháárroomm
kköörrzzeettbbeenn ttöörrttéénniikk..

11.. AAzz II.. tteerrüülleettii vvééddőőnnőőii ggoonnddoozzáássii kköörr AArrllóó,, AAddyy EE.. úútt 112255..::

AAddyy EEnnddrree úútt 22.. –– 226600..,, 11.. -- 116633..
BBeennééttee úútt
HHuunnyyaaddii JJáánnooss úútt
KKaassssaaii úútt
MMááttyyááss kkiirráállyy úútt
ZZoommbboorrii úútt
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DDoobbrroonnyyaappuusszzttaa ttaannyyaa
IIvváánnkkaa ttaannyyaa

22.. AA IIII.. tteerrüülleettii vvééddőőnnőőii ggoonnddoozzáássii kköörr AArrllóó,, AAddyy EE.. úútt 112255..::
AArraannyy JJáánnooss úútt
BBrraassssóóii úútt
CCssiikkáánnyy MMiikkllóóss ttéérr
DDaannkkóó úútt
DDóózzssaa GGyyöörrggyy úútt
JJóókkaaii MMóórr úútt
PPoozzssoonnyyii úútt
RRáákkóócczzii úútt
SSáággvváárrii ttéérr
TTáánnccssiiccss tteelleepp
VVaassúútt úútt
ZZrríínnyyii úútt
DDóónnaa ttaannyyaa
PPóóccooss ttaannyyaa
VVaannyyiiccss ttaannyyaa
SSoommssáállyykkiittéérrőő ttaannyyaa

33.. AA IIIIII.. tteerrüülleettii vvééddőőnnőőii ggoonnddoozzáássii kköörr AArrllóó,, RRáákkóócczzii úútt 33.. AA..::
AAddyy EEnnddrree úútt 226622 –– vvééggiigg,, 116655 –– vvééggiigg
GGaaggaarriinn úútt
PPeettőőffii tteelleepp

TTóóii uuttccáákk::
AAkkááccooss uuttccaa
BBáánnyyáásszz uuttccaa
FFeennyyőő uuttccaa
GGoommbbááss uuttccaa
HHaalláásszz uuttccaa
KKiisseerrddőő uuttccaa
KKoohháásszz uuttccaa
LLeejjttőő uuttccaa
SSuuvvaaddááss uuttccaa
VVáárrhheeggyy uuttccaa
VViirráággooss uuttccaa
IIsskkoollááss aallssóó ééss ffeellssőő ttaaggoozzaattooss ggyyeerreekkeekk
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4. §.

Az 1. §–ban megjelölt egészségügyi alapellátások a 2. és 3. §–ban foglaltak
kivételével a település teljes közigazgatási területére kiterjednek.

5. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, a 15/2002. (VII.1.) számú rendelet
hatályát veszíti.

ZZssiiggrraaii ÁÁrrppáádd sskk.. KKlliissóócczzkkiinnéé PPaapppp AAnnddrreeaa sskk..
ppoollggáárrmmeesstteerr jjeeggyyzzőő

AA rreennddeelleett kkiihhiirrddeettvvee:: 22000044.. mmáárrcciiuuss 2299..

AAllmmáássii IIbboollyyaa sskk..
jjeeggyyzzőő

AAzz eeggyyssééggeess rreennddeelleett kkiihhiirrddeettvvee 22001111.. jjúúnniiuuss 2277--éénn..

KKlliissóócczzkkiinnéé PPaapppp AAnnddrreeaa sskk..
jjeeggyyzzőő


