
   Báránd Községi Önkormányzata 
     K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 
   5/2002. (VIII. 26.) számú rendelete 
   a háziorvosi és fogorvosi körzetekrıl 
 
 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.  §. (1) bekezdése, az egészségügyrıl szóló 1997. évi  CLIV. Törvény 152.  
§. (2) bekezdése, az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi 
tevékenység végzésének formáiról szóló 2001.évi CVII. törvény, valamint az önálló orvosi 
tevékenységrıl szóló 2000.évi II. törvény 2. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 
E rendelet hatálya Báránd község közigazgatási területén – területi ellátási kötelezettség 
körében, egészségügyi szolgáltatás keretében nyújtott – mőködési jog alapján önálló 
tevékenységet végzı orvosokra (továbbiakban: háziorvos) terjed ki. 
 

2. §. 
 
A mőködési jog alapján végezhetı önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott 
kivétellel – csak e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 
 

3. §. 
 
Báránd község területén lévı háziorvosi körzetek utca szerinti meghatározását e rendelet 1. 
számú melléklete tartalmazza. 
 

4. §. 
 
Báránd községben a fogorvosi körzet: 
(1) Báránd község közigazgatási területe és 
(2) Tetétlen község közigazgatási területe. 
 

5. §. 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2002. július 1-tıl kell 
alkalmazni. 
 
 
 
(: Farkas Ferenc :) sk.    (: Majoros Dezsıné :) sk. 
   polgármester         j e g y z ı 
 
 
• ˙A 4/2003. (II. 13.) KT rendelettel módosított szöveg. 
 
 
 



1. számú melléklet a 5/2002. (VIII.26.) sz. KT. Rendelethez 
 
 
1. számú háziorvosi körzethez tartozó utcák: 
 
Kossuth út 1-tıl végig 
Vörösmarty út 1-tıl végig 
Petıfi utca 1-tıl végig 
Kölcsey utca 1-tıl végig 
Dózsa György út 1-tıl végig 
Mátyás utca 1-tıl végig 
Báthory utca 1-tıl végig 
Akácfa utca 1-tıl végig 
Bethlen utca 1-tıl végig 
Bocskai utca 1-tıl végig 
Árpád utca 1-tıl végig 
Honvéd utca 1-tıl végig 
Táncsics utca 1-tıl végig 
Béke utca 1-tıl végig 
Ady Endre utca 1-tıl végig 
Széchenyi út 1-15, 2-34 házszámig 
Nagy Lajos út 1-55, 2-54 házszámig 
Arany János út 1-41, 2-36 házszámig 
Rákóczi út 1-31, 2-24 házszámig 
Szociális Otthon (Hangás dőlı) 
 
2. számú háziorvosi körzethez tartozó utcák: 
 
Szabadság út 1-tıl végig 
Róna utca 1-tıl végig 
Sport utca 1-tıl végig 
Bajcsy-Zsilinszky út 1-tıl végig 
Nagy Sándor utca 1-tıl végig 
József Attila utca 1-tıl végig 
Hunyadi út 1-tıl végig 
Úttörı utca 1-tıl végig 
Kinizsi út 1-tıl végig 
Pacsirta utca 1-tıl végig 
Szélmalom utca 1-tıl végig 
Sziget utca 1-tıl végig 
Raffay Lajos utca 1-tıl végig 
Vasút utca 1-tıl végig 
Széchenyi út 15/a-tól végig, 36-tól végig 
Nagy Lajos út 57-tıl végig, 56-tól végig 
Arany János út 43-tól végig, 40-tıl végig 
Rákóczi út 33-tól végig, 26-tól végig 
Pálfi tanya 
Vasút Állomás 
 
Záradék: E rendelet kihirdetve 2002. augusztus 26-án 


