
Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el 

 

 

A rendelet hatálya 

1.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Vaskút nagyközség közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzeteire, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátásra. 

 

 

Az alapellátás körzetei 

2.§ 

 

(1) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat teljes közigazgatási területe kettő háziorvosi körzetet 

alkot. A körzetek székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 99. orvosi rendelő. 

(2)  A körzethatárokat az 1. melléklet tartalmazza. 

 

3.§ 

 

(1) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy házi gyermekorvosi 

körzetet alkot. A körzet székhelye: 6527 Nagybaracska, Szabadság tér. 11. 

(2) A körzethatárt a 2. melléklet tartalmazza. 

 

4.§ 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az 

önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 

6500. Baja, Pokorny J. utca 6.  

 

5.§ 

 

(1) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat teljes közigazgatási területe kettő védőnői körzetet 

alkot. A körzetek székelye: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 99. orvosi rendelő 

(2)  A körzethatárokat a 3. melléklet tartalmazza. 
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6.§ 

 

(1) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási 

körzetet alkot. A fogorvosi körzet székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 99. orvosi 

rendelő 

(2) A körzethatárt a 4. melléklet tartalmazza. 

 

(3) Vaskút Nagyközségi Önkormányzat teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet 

vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.  

 

(4) A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet és a fogorvosi sürgősségi ellátás székhelye: 6500 

Baja, Kádár utca 17. 

 

7.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a házi gyermekorvos és védőnők együttes szolgáltatásából áll, 

melyet a 6521 Vaskút, Kossuth Lajos utca 99. szám alatti orvosi rendelőkben biztosítanak. 

 

 

Záró rendelkezések 

8.§ 

 

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

(2) Hatályát veszti a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló 11/2002. (VII.1.) rendelet. 

 

 

 

Alszegi Zoltán     Tóth Istvánné 

  polgármester           jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet kihirdetve: Vaskút, 2016. június 24. 

 

 

Tóth Istvánné 

    jegyző 
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 1. melléklet a 11/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Vaskút 1. számú háziorvosi körzet: 

 

Közterület neve Közterület jellege Házszám (-tól) Házszám (-ig) 

Ady Endre utca teljes 

Aradi utca teljes 

Bajai út teljes 

Bartók Béla utca teljes 

Damjanich utca 1 -73   páratlan 

Damjanich  utca 2 -78   páros 

Deák Ferenc utca teljes 

Dózsa György utca teljes 

Hársfa utca teljes 

Jókai Mór utca teljes 

Kossuth Lajos utca 1 -71   páratlan 

Kossuth Lajos utca 2 -66   páros 

Pozsonyi utca teljes 

Petőfi Sándor utca 1 -75   páratlan 

Petőfi Sándor utca 2 -70   páros 

Széchenyi István utca 1 -3     páratlan 

Székely Bertalan utca teljes 

Szeremlei utca teljes 

Táncsics Mihály utca teljes 

Török Ignác utca teljes 

Új  utca teljes 

Vaskúti tanyák teljes 

Vasút utca teljes 

Vörösmarty Mihály utca teljes 

Zöldfa utca teljes 

 

 

Vaskút 2. számú háziorvosi körzet: 

 

Közterület neve Közterület jellege Házszám (-tól) Házszám (-ig) 

Alkotmány utca teljes 

Arany János utca teljes 

Batthyány János utca teljes 

Béke utca teljes 

Bem József utca teljes 

Bokodi út teljes 

Damjanich utca 77 -141 páratlan 

Damjanich utca 80 -142 páros 

Dohány utca teljes 

Garai út teljes 

Iskola utca teljes 

Tavasz utca teljes 

Kiss Ernő utca teljes 

Kossuth Lajos utca 68 -154  páros 

Kossuth Lajos utca 73 -145  páratlan 

Mohácsi út teljes 

Petőfi Sándor  utca 77 -129 páratlan 

Petőfi Sándor utca 72 -114 páros 
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Rákóczi Ferenc utca teljes 

Rövid utca teljes 

Segesvári utca utca teljes 

Kraul Antal utca teljes 

Széchenyi István utca 2 -80  páros 

Széchenyi István utca 5 -79  páratlan 

Szélső sor teljes 

Temető utca teljes 

Templom  tér teljes 
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2. melléklet a 11/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

Vaskút házi gyermekorvosi körzet: 

 

Közterület neve Közterület jellege Házszám (-tól) Házszám (-ig) 

Ady Endre utca teljes 

Alkotmány utca teljes 

Aradi utca teljes 

Arany János utca teljes 

Bajai út teljes 

Bartók Béla utca teljes 

Batthyány János utca teljes 

Bem József utca teljes 

Béke utca teljes 

Bokodi út teljes 

Damjanich  utca teljes 

Deák Ferenc utca teljes 

Dohány utca teljes 

Dózsa György utca teljes 

Garai út teljes 

Hársfa utca teljes 

Iskola utca teljes 

Jókai Mór utca teljes 

Kiss Ernő utca teljes 

Kossuth Lajos utca teljes 

Kraul Antal utca teljes 

Mohácsi utca teljes 

Petőfi Sándor utca teljes 

Pozsonyi utca teljes 

Rákóczi Ferenc utca teljes 

Rövid utca teljes 

Segesvári  utca teljes 

Széchenyi István utca teljes 

Székely Bertalan utca teljes 

Szélső utca teljes 

Szeremlei utca teljes 

Táncsics Mihály utca teljes 

Tavasz  utca teljes 

Temető  utca teljes 

Templom utca teljes 

Török Ignác utca teljes 

Új  utca teljes 

Vaskúti tanyák teljes 

Vasút utca teljes 

Vörösmarty Mihály utca teljes 

Zöldfa utca teljes 
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3. melléklet a 11/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

Vaskút 1. számú védőnői körzet: 

 

Közterület neve Közterület jellege Házszám (-tól) Házszám (-ig) 

Ady Endre utca teljes 

Aradi utca teljes 

Bajai út teljes 

Bartók Béla utca teljes 

Damjanich utca 1 -73   páratlan 

Damjanich  utca 2 -78   páros 

Deák Ferenc utca teljes 

Dózsa György utca teljes 

Hársfa utca teljes 

Jókai Mór utca teljes 

Kossuth Lajos utca 1 -71   páratlan 

Kossuth Lajos utca 2 -66   páros 

Pozsonyi utca teljes 

Petőfi Sándor utca 1 -75   páratlan 

Petőfi Sándor utca 2 -70   páros 

Széchenyi István utca 1 -3     páratlan 

Székely Bertalan utca teljes 

Szeremlei utca teljes 

Táncsics Mihály utca teljes 

Török Ignác utca teljes 

Új  utca teljes 

Vaskúti tanyák teljes 

Vasút utca teljes 

Vörösmarty Mihály utca teljes 

Zöldfa utca teljes 

 

Vaskút 2. számú védőnői körzet: 

 

Közterület neve Közterület jellege Házszám (-tól) Házszám (-ig) 

Alkotmány utca teljes 

Arany János utca teljes 

Batthyány János utca teljes 

Béke utca teljes 

Bem József utca teljes 

Bokodi út teljes 

Damjanich utca 75 -141 páratlan 

Damjanich utca 80 -142 páros 

Dohány utca teljes 

Garai út teljes 

Iskola utca teljes 

Tavasz utca teljes 

Kiss Ernő utca teljes 

Kossuth Lajos utca 68 -154  páros 

Kossuth Lajos utca 73 -145  páratlan 

Mohácsi út teljes 

Petőfi Sándor  utca 77 -129 páratlan 

Petőfi Sándor utca 72 -114 páros 
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Rákóczi Ferenc utca teljes 

Rövid utca teljes 

Segesvári utca utca teljes 

Kraul Antal utca teljes 

Széchenyi István utca 2 -80  páros 

Széchenyi István utca 5 -79  páratlan 

Szélső sor teljes 

Temető utca teljes 

Templom  tér teljes 
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4. melléklet a 11/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelethez 

 

Vaskút fogorvosi körzet: 

 

Közterület neve Közterület jellege Házszám (-tól) Házszám (-ig) 

Ady Endre utca teljes 

Alkotmány utca teljes 

Aradi utca teljes 

Arany János utca teljes 

Bajai út teljes 

Bartók Béla utca teljes 

Batthyány János utca teljes 

Bem József utca teljes 

Béke utca teljes 

Bokodi út teljes 

Damjanich  utca teljes 

Deák Ferenc utca teljes 

Dohány utca teljes 

Dózsa György utca teljes 

Garai út teljes 

Hársfa utca teljes 

Iskola utca teljes 

Jókai Mór utca teljes 

Kiss Ernő utca teljes 

Kossuth Lajos utca teljes 

Kraul Antal utca teljes 

Mohácsi utca teljes 

Petőfi Sándor utca teljes 

Pozsonyi utca teljes 

Rákóczi Ferenc utca teljes 

Rövid utca teljes 

Segesvári  utca teljes 

Széchenyi István utca teljes 

Székely Bertalan utca teljes 

Szélső utca teljes 

Szeremlei utca teljes 

Táncsics Mihály utca teljes 

Tavasz  utca teljes 

Temető  utca teljes 

Templom utca teljes 

Török Ignác utca teljes 

Új  utca teljes 

Vaskúti tanyák teljes 

Vasút utca teljes 

Vörösmarty Mihály utca teljes 

Zöldfa utca teljes 
 


