
       Telki község  

képviselő-testületének 

7/ 2019.(II.28.) Ör. számú rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 

6/2005(05.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Telki Község képviselő-testülete az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 6/2005(05.27.) 

önkormányzati rendeletét ( a továbbiakban Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja. 

 

1.§. 

A Rendelet 1. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A rendelet célja, hogy megállapítása és kialakítása Telki község közigazgatási területére 

kiterjedő hatállyal azokat a háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi körzeteket, 

amelyekben a 

területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok 

tevékenységüket végzik. 

2.§. 

A Rendelet 2. §. ( 1 ) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(1) A képviselő-testület Telki községben egy háziorvosi, egy gyermekorvosi és egy fogorvosi 

körzetet hoz létre. 

 

3.§. 

A Rendelet 2.§. ( 3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(3) Telki község közigazgatási határán belül e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 

közterület jegyzék alapján állapítja meg a fogorvosi körzethatárokat. 

4.§. 

A Rendelet 3. §. bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott 

kivétellel – Telki községben csak e rendelet szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi illetve 

fogorvosi körzetekben folytatható. 

5.§. 

A rendelet 2019.május 1. lép hatályba. 

 

Deltai Károly      dr. Lack Mónika  

Polgármester               jegyző 

A rendelet kihirdetve 2019.február 28-án 

dr.Lack Mónika 

jegyző 



3. számú melléklet 

 

Vegyes fogorvosi körzet: 

 

Áfonya köz          

Áfonya utca         

Akácos út           

Alsó Orgona utca    

Alsóvölgy utca      

Anna-laki út        

Árnyas köz          

Árnyas út           

Árnyas utca         

Árok utca           

Barka köz           

Barka utca          

Berkenye köz        

Berkenye utca       

Boróka köz          

Boróka utca         

Budajenői út        

Búzavirág utca      

Cinege utca         

Csipke köz          

Csipke utca         

Darázs utca         

Dombhát utca        

Erdő sor            

Erdő utca           

Fenyves utca        

Forrás utca         

Fő utca             

Futrinka utca       

Gábor Áron köz      

Gábor Áron utca     

Galagonya köz       

Galagonya utca      

Gyöngy köz          

Gyöngy utca         

Gyöngyvirág utca    

Harangvirág utca    

Hársfa utca         

Hóvirág köz         

Hóvirág sor         

Hóvirág utca        

Juharfa utca        

Kabóca utca         

Kamilla köz         

Kamilla utca        

Kilátó köz          



Kórház fasor        

Kökörcsin utca      

Kőrisfa köz         

Kőrisfa utca        

Legelődombi út      

Lejtő utca          

Levendula köz       

Levendula utca      

Mandula köz         

Margaréta utca      

Moha köz            

Mókus utca          

Muskátli utca       

Napsugár út         

Nárcisz köz         

Nárcisz utca        

Nefelejcs utca      

Nyírfa köz          

Nyírfa utca         

Nyúl utca           

Orgona köz          

Orgona utca         

Öregdűlő köz        

Öreghegyi út        

Őszapó köz          

Őzike utca          

Petőfi Sándor utca  

Pillangó utca       

Pipacs köz          

Pipacs utca         

Rákóczi utca        

Repkény utca        

Rozmaring utca      

Rózsa utca          

Sármány utca        

Sün utca            

Szabó-tanya         

Szajkó utca         

Szarvas utca        

Szegfű köz          

Szegfű utca         

Szellő utca         

Szilfa utca         

Szőlő sor           

Tengelice utca      

Tölgyfa köz         

Tölgyfa utca        

Tulipán utca        

Tücsök utca         

Újtelep             



Vadrózsa utca       

Villám utca         

Völgy utca          

Zápor utca          

Zöldike utca        

Zúzmara utca        

 

 


