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NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

20/2016. (VIII. 25.) 
 

önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról. 
 
 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellá-
tásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egész-
ségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosí-
tott véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani 
intézet véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nyírmeggyes település (a továbbiakban: település) 

közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő  
a) háziorvosi körzetre,  
b) házi gyermekorvosi körzetre,  
c) fogorvosi körzetre,  
d) a védőnői ellátás körzetére,  
e) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ügye-
leti ellátásra, 
f) az iskola-egészségügyi ellátásra.  
 
2.      § (1) A település teljes közigazgatási területe (a továbbiakban: település) egy há-

ziorvosi, valamint házi gyermekorvosi alapellátási körzetet alkot, amelynek székhe-
lye: 4722 Nyírmeggyes, Szalkai út 1. 

(2) Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a házior-

vosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a település tekintetében – társulási megál-
lapodás alapján, a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási In-
tézményi Társulás (székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a.) keretében – a Szat-
mári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján látja el, 
amely esetében a Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő telephelye: 4700 Mátészalka, 
Kórház u. 2-4. 

 

3.      § A település egy védőnői alapellátási körzetet alkot, amelynek székhelye: 
4722 Nyírmeggyes, Szalkai út 1. 
 

4. § A település egy iskola-egészségügyi alapellátási körzetet alkot, s az ellátás 
a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet 4722 Nyírmeggyes, 
Szalkai út 1. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak. 

 

5. § (1) A település egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot, amelynek székelye: 
4700 Mátészalka, Kölcsey út 12. 
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(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás a település tekintetében – a 47/2004. (V. 11.) 
ESzCsM. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a megyeszékhelyen – Nyíregyháza, 
Szent István u. 70. szám alatt biztosított az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
által, melynek székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14. 
 

6.        §  A rendelet 2016. augusztus 25. napján lép hatályba. 
 

7.   § Hatályát veszti az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 12/2011.                
(IX. 29.) önkormányzati rendelet. 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                                               Lipták József sk.  
polgármester                                                                      jegyző 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2016. augusztus 25. napján kihirdetésre került. 

 

 

Nyírmeggyes, 2016. augusztus 25. 

 

         Lipták József sk. 

              jegyző 
 


