
 
 
 
 
 

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

7/2002. (IX.9.) KT. sz. rendelete 
 

a  település háziorvosi körzeteinek meghatározásáról 
 
 
 

A Képviselő-testület az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi 
tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 25. §. /7/ bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya és célja 
 

1. §. 
 

/1/ Ezen rendelet hatálya kiterjed Sarkadkeresztúr község közigazgatási területén 
tartózkodó minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaságra. 

 
/2/ A rendelet célja a működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység 

körzeteinek megállapítása. 
 
 

Orvosi körzethatárok 
 

2. §. 
 

/1/ Sarkadkeresztúr község területe egy háziorvosi körzetet alkot, mely körzetben a 
háziorvosi tevékenységet a Szatmári Egészségügyi és Szolgáltató Bt. ügyvezető 
igazgatója, Dr. Szatmári László látja el. A körzeti orvosi rendelő helye: 
Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 20. A háziorvosi körzet a /2/ bekezdésben felsorolt 
utcákra terjed ki. 

 
/2/ Sarkadkeresztúr község háziorvosi körzetéhez tartozó utcák: 
 
 Árpád köz   Széchenyi utca  Dózsa György utca 
 Bartók Béla utca  Vörösmarty út   Jókai utca 
 Erkel utca   Bem utca   Kossuth utca 
 Fürst Sándor utca  Damjanich utca  Mező Imre utca 
 Gárdonyi Géza utca  Okányi utca   Petőfi utca 
 Hunyadi János utca  Rózsa utca   Puskin utca 
 József Attila utca  Sugár utca   Szív utca 
 Keleti utca   Szegfű utca   Táncsics utca 
 Liszt Ferenc utca  Víg utca   Vágóhíd utca 
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 Mérleg utca   Wesselényi utca  Vasvári utca 
 Rákóczi út   Ady Endre utca  Vasút utca 
 Szabadság tér   Arany János utca  Szélső utca 
 Sport utca   Béke utca   Vésztői sor 
 Zöldfa utca   Tanyák 
 
 

3. §. 
 

A fogorvosi körzetet 2 település teljes közigazgatási területe alkotja: Sarkadkeresztúr és 
Mezőgyán. A fogorvosi körzethez Sarkadkeresztúr vonatkozásában a 2. §. /2/ bekezdésében 
felsorolt utcák tartoznak. 
 
A fogorvosi tevékenységet Dr. Németh Mária látja el. A fogorvosi rendelés helye: 
Sarkadkeresztúr, Rákóczi út 22. 
 
 

4. §. 
 

Sarkadkeresztúr község területe egy gyermekorvosi körzetet alkot, ahol (vegyes körzet lévén) 
a teendőket Dr. Szatmári László látja el. A gyermekorvosi körzethez a 2. §. /2/ bekezdésében 
felsorolt utcák tartoznak. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

5. §. 
 

/1/ Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
/2/ Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. 
 
Sarkadkeresztúr, 2002. augusztus 29. 
 
 
  Nagy Mihály      Ilyés Sándor 
  polgármester          jegyző 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet kihirdetve: Sarkadkeresztúr, 2002. szeptember 9. 
 
 Ilyés Sándor 
     jegyző 
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