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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A képviselő-testület jelen rendelettel állapítja meg és alakítja ki a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői egészségügyi alapellátások körzeteit. 

(2) A rendelet hatálya a Szigetszentmiklós Város közigazgatási területén lévő egészségügyi 

alapellátást végző szolgáltatókra terjed ki. 

 

2. § A képviselő-testület a város közigazgatási határain belül jelen rendelet 1. melléklete 

szerint határozza meg a háziorvosi, 2. melléklete szerint határozza meg a házi gyermekorvosi, 

3. melléklete szerint határozza meg a fogorvosi, 4. melléklete szerint határozza meg a védőnői 

egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok számát, és megállapítja a szolgáltatók részére a 

területi ellátási kötelezettség határait. 

 

3. §  Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.  

 

4. § Hatályát veszti 

1.   az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet, 

2. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 3/2009.(I.28.) önkormányzati rendelet, 

3. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 33/2009.(XII.18.) önkormányzati rendelet, 

4. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 18/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelet, 

5. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 13/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet, és 

6. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 22/2012. (IX.06.) önkormányzati rendelet. 
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ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. 

március 25. napján tartott ülésén alkotta, 2015. március 26. napján kihirdetésre került, 

módosította a 28/2015. (X.29.), a 16/2018. (VII.12.), a 22/2018. (XI.15.), a 6/2020. (II.20.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 


