
Tokodaltáró Község Önkormányzatának 
10/2015. (VII.28.) önkormányzati rendelete 

Tokodaltáró orvosi körzeteinek kialakításáról szóló 12/2012.(V.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről        
szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az              
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott           
feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el. 

 
1. § A Tokodaltáró orvosi körzeteinek kialakításáról szóló 12/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet (a            

továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Az Önkormányzat a település lakosságának egészségügyi ellátása érdekében Tokodaltáró         
község közigazgatási területén 2 felnőtt háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi, 1 fogorvosi és 1             
védőnői körzetet alakít ki.” 

 
2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A felnőtt háziorvosi körzetek ellátási területét az 1. és 2. melléklet tartalmazza.” 
 
3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A házi gyermekorvos és a védőnő az ellátási feladataikat Tokodaltáró teljes közigazgatási            
területén látják el.” 

 
4. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A vegyes fogorvosi körzet ellátási területét a 3. melléklet tartalmazza.” 
 
5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 
 
6. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 
 
7. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 
 
8. § Hatályát veszti a Rendelet 4. melléklete. 

 
9. § A rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba. 
 
 
 
                                       Petrik József                         Tóth Gábor 
                                       polgármester                           jegyző 
 
 
 
A rendeletet 2015. július 28. napján kihirdettem. 
 

           Tóth Gábor 



   jegyző 
1. melléklet a 10/2015.(VII.28.) önkormányzati rendelethez 

 
1. Tokodaltáró község I. számú területi ellátással működő háziorvosi szolgálatának          
körzete, melynek utcajegyzéke: 
 
Akácos út,  
Asztalos Sándor utca,  
Bányász utca,  
Béla utca,  
Iskola utca, 
Kalamár János utca, 
Kölcsey köz, 
Szent István utca, 
Jókai Mór utca, 
Balassi Bálint utca, 
Juhász Gyula utca, 
Vasút utca, 
Somogyi Béla utca, 
Muskátli utca, 
Nefelejcs utca,  
Rozmaring utca, 
Móricz Zsigmond út, 
Vajaskúti dűlő,  
Bacsó Béla utca. 

2. melléklet a 10/2015.(VII.28.) önkormányzati rendelethez 
 

1. Tokodaltáró község II. számú területi ellátással működő háziorvosi szolgálatának          
körzete, melynek utcajegyzéke: 
 
Árpád utca, 
Béke tér, 
Dobó Katica utca, 
Márai Sándor utca, 
Gárdonyi köz,  
Gete utca, 
Géza utca, 
Berzsenyi Dániel utca, 
Váci Mihály utca, 
Erkel Ferenc utca, 
Orgona utca, 
Szabó Dezső utca, 
Sport utca,  
Öreg köz,  
Illyés Gyula utca, 
Tárna utca, 
Szegfű utca, 
Óvoda köz, 
Viola utca, 
Ovit telep,  



József Attila utca,  
Tulipán utca. 

 



3. melléklet a 10/2015.(VII.28.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A vegyes fogorvosi körzet ellátási területe:  
 
Tokodaltáró teljes közigazgatási területe, valamint Tokod-Üveggyár következő közterületei: 
 
Ady Endre utca, 
Kodály Zoltán köz, 
Liszt Ferenc utca, 
Hunyadi János utca 
Gyár utca, 
József Attila utca, 
Ifjúság út, 
Bartók Béla utca, 
Latinka Sándor köz, 
Határ utca 
 
 
 


