
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2017.(VII.7.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek 

  meghatározásáról 

 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(2) bekezdésében és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésére, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, valamint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 
  

1.§ 

(1) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község közigazgatási területén 

egészségügyi alapellátásként nyújtott háziorvosi, fogorvosi, védőnői, és iskola-egészségügyi 

ellátás (együtt: háziorvosi) körzeteit: 
 

a) 2 vegyes háziorvosi körzetben 

b) 1 fogorvosi körzetben, Bucsa község teljes közigazgatási területén 

c) 1 védőnői körzetben, Bucsa község teljes közigazgatási területén 

d) 1 iskola-egészségügyi körzetben, Bucsa község teljes közigazgatási területén 
 

határozza meg.  
 

(2) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa község teljes közigazgatási 

területén az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást vállalkozási szerződésben 

rögzített megállapodás keretében látja el. 
 

2.§ 

 

(1) A háziorvosi körzetek területének meghatározását az 1. melléklet tartalmazza. 
 

3.§ 
 

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

(2) Hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet.  
 

Bucsa, 2017. július 6. 
 
 

 

 
 

  Kláricz János      Pap-Szabó Katalin  

  polgármester      jegyző 
 

Kihirdetve: 2017. július 7. 

 

 

        Pap-Szabó Katalin 

                 jegyző 

  



1.melléklet 

Háziorvosi körzetek területének meghatározása 

1. sz. Háziorvosi körzet 

   Közterület megnevezése    

Akácos utca        

Arany János utca      

Árpád sor       

Bartók Béla utca      

Béke utca       

Bocskai utca       

Deák Ferenc utca      

Déli sor utca       

Dózsa György utca     

Jókai Mór utca                 

József Attila utca      

Kisfaludy utca          

Kossuth Lajos utca 1-28     

(páros és páratlan oldal) 

Mária major             

Petőfi utca       

Rákóczi utca       

Szabadság utca      

Tanya 15 

2. sz. Háziorvosi körzet 

Közterület megnevezése     

Ady Endre utca       

Alkotmány utca      

Baross utca       

Dobó utca       

Hunyadi utca       

Kanizsai utca        

Kinizsi utca       

Kisbucsa tanya            

Kossuth tér            

Kossuth Lajos utca 29-53     

Kossuth Lajos utca 42-126                

Lehel utca       

Móra Ferenc utca      

Munkácsy utca      

Nefelejcs utca       

Móricz Zsigmond utca      

Széchenyi utca      

Szív utca          

Szondy utca       

Tanya 13 

Tanya 19            

Vécsey utca        

  Vörösmarty utca      

  Zrínyi utca   

 



 


