
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2012.(IX.27.) önkormányzati rendelete 

Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló 24/2008.(VII.2.) számú 
rendeletének módosításáról 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) pontja, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152.§ (2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény 2.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Celldömölk város 
egészségügyi alapellátási körzeteiről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1.§ 

A rendelet 1. számú melléklete a következőkkel egészül ki: 
 

- „2. sz. háziorvosi körzet: Kiscelli köz, 
- 6. sz. háziorvosi körzet: Borbarát körút, Hárslevelű út, Dr. Holéczi Zoltán út,  Erdőalja 

utca, Holló út, Iskola tér, Kakasdomb körút,  Kurgyó út,  Lázár Jenő út, Molyhos tölgy 
út,  Rizling út, Sághegyalja körút,  Szakály Dezső út,  Tündérvölgyi út,  Vasvirág út és  
Wéber Gyula út;” 

 
2.§ 

 
A rendelet 2. számú melléklete a következőkkel egészül ki: 
 

- „1. sz. gyerekkörzet: Építők útja és Kiscelli köz;” 
 

3.§ 
 
A rendelet 2. számú melléklete a következőkkel egészül ki: 
 

- „1. sz. fogászati körzetszékhely: Borbarát körút, Hárslevelű út,  Dr. Holéczi Zoltán út,  
Erdőalja utca, Építők útja,  Holló út,  Iskola tér,  Jókai utca,   Kakasdomb körút,  
Kurgyó út,  Lázár Jenő út, Molyhos tölgy út,  Rizling út,  Sághegyalja körút,  Szakály 
Dezső út,  Tündérvölgyi út,  Vasvirág út és  Wéber Gyula út; 

 
- 2. sz. fogászati körzetszékhely: Kiscelli köz;” 

 
4.§ 

 
A rendelet 5. számú melléklete a következőkkel egészül ki: 

- „2. sz. védőnői körzet: Kiscelli köz és Nemeskocs; 
 

- 3. sz. védőnői körzet: Borbarát körút, Hárslevelű út, Dr. Holéczi Zoltán út, Erdőalja 
utca, Holló út, Iskola tér, Kakasdomb körút,  Kurgyó út,  Lázár Jenő út,  Molyhos 



tölgy út,  Rizling út,  Sághegyalja körút,  Szakály Dezső út,  Tündérvölgyi út,  
Vasvirág út és  Wéber Gyula út; 

 

- 4. sz. védőnői körzet: Építők útja” 
 

5.§ 
 
Hatályát veszti: 
 
 a rendelet 1. számú mellékletéből az 
 

- „1. sz. háziorvosi körzet: Béke major; 
-   7. sz. háziorvosi körzet: Városmajor;” 

a rendelet 3. számú mellékletéből a 

- „3. sz. fogászati körzet: Béke major, Radó major, Városmajor.” 
 

6.§ 
 
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
Celldömölk, 2012. szeptember 26. 
 
 
 
 
 
 

Fehér László        Farkas Gábor 
 polgármester              jegyző   

 

 

 
 


