
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testületének 
 12/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete 

 a háziorvosi körzetekről 
 
 
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 

2000. évi II. törvény 2. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el:1 

 
1. § A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott 

kivétellel – csak e rendelet mellékleteiben meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
és fogorvosi körzetben (a továbbiakban: háziorvosi körzet) folytatható.  

 
2. §   Nagykőrös Város Önkormányzata a háziorvosi körzeteket az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

(1)   1. mellékletben 11 felnőtt háziorvosi körzet, 
         (2)2   2. mellékletben 5 gyermek háziorvosi körzet, 
         (3)3   3. mellékletben 6 fogorvosi körzet. 
3. §4   
4. § (1)   Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba. 
 

5. § (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város   
Önkormányzat Képviselő – testületének 17/2002. (VI.28.) ÖT. sz. rendelete a háziorvosi 
körzetekről.  

 
 (2)  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (VI.1.) ÖT. sz. rendelete a 17/2002. (VI.28.) 
ÖT. sz. rendelet a háziorvosi körzetekről módosítására.    

 
 
Nagykőrös, 2011. március 3. 
 
 
 
 

                            Dr. Czira Szabolcs sk.                                                   Dr. Nyíkos Sára sk. 
                                 polgármester                                                                      jegyző     
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Módosította a 16/2013. (IV.26.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2013. április 27. 
2 Módosította a 35/2011. (V. 27.) ö. r.    Hatályba lépés ideje: 2011. június 1. 
3 Módosította a 21/2020. (IX.25.) ö.r.    Hatályba lépés ideje: 2020. szeptember 26. 
4 Hatályon kívül helyezte a 29/2012. (XI.30.) ö. r.   Hatályba lépés ideje: 2012. december 1. 



 
 
 
 
Záradék: 
 
Módosította Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

- 35/2011. (V. 27.) ö. r. 
- 29/2012. (XI.30.) ö. r. 
- 16/2013. (IV.26.) ö. r. 
- 55/2013. (XI. 1.) ö. r. 
- 9/2014. (VI. 27.) ö. r. 
- 17/2014. (XI. 28.) ö. r. 
- 17/2015. (V.29.) ö.r. 
- 21/2015. (IX. 18.) ö. r. 
- 13/2016. (IX. 30.) ö.r. 
- 7/2018. (VI. 1.) ö. r. 
- 11/2019. (V.31.) ö.r. 
- 21/2020. (IX.25.) ö.r. 

                   
 
     Egységes szerkezetbe foglalva és publikálva 2020. szeptember 30. napján. 
 
 
 
 

                               Dr. Czira Szabolcs                                                    Dr. Nagy Lajos  
                           polgármester távollétében:                                                    jegyző    
 
 
  
                              Dr. Körtvélyesi Attila 
                                    alpolgármester  
 


