
Diósberény Község Képviselő-testületének 

8/2005./VII.1. számú önkormányzati rendelete 

a gyönki székhelyű háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek működési 

területének megállapításáról. 

 

 

Diósberény Község Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. 

törvény 2.§. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a gyönki I. számú háziorvosi körzet 

működési területének megállapításáról a Társulásban résztvevő Önkormányzatok Képviselő-

testületeivel egyetértésben az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

A gyönki I. számú háziorvosi körzet működési területéhez tartozó települések, településrészek 

az alábbiak: 

 

a.) Szakadát község teljes közigazgatási területe,  

b.) Gyönk Nagyközség Bajcsy-Zsilinszky, Dózsa Gy. Tér, Muskátli, Nefelejcs, József 

Attila, Béke, Rákóczi , Magyarhegy, Muskátli, Nefelejcs utcái, a Dózsa tér, a 

Petőfi u. 312-326/1, valamint 338-361. hsz- közötti szakasza, valamint a Táncsics 

M. utca Módszertani Otthon (Táncsics u. 472.) nélküli számított része. 

 

2.§. 

 

A gyönki II. számú háziorvosi körzet működési területéhez tartozó települések, 

településrészek az alábbiak: 

 

a.) Gyönk Nagyközség Ady E. utca, Erdősor u, Hajnal utca, Petőfi utca 1 §-ban 

nem szereplő része, a Vásártér utca, valamint Módszertani Otthon (Táncsics u. 

472.) 50 %-a. 

b.) Varsád, és Szárazd községek teljes közigazgatási területe. 

 

3.§. 

 

A gyönki III. számú háziorvosi körzet működési területéhez tartozó települések, 

településrészek az alábbiak: 

 

a.) Diósberény, Miszla községek teljes közigazgatási területe, Udvari község Alsópélpuszta 

nélküli közigazgatási területe. 

b.) Gyönk Ifjúsági ltp., Nap utca, Jókai u., valamint a Módszertani Otthon (Táncsics u. 472.) 

50 %-a. 

 

4.§. 

 

A gyönki gyermekorvosi körzet működési területéhez tartozó települések, településrészek az 

alábbiak: 

 

Diósberény, Szakadát, Udvari, Miszla, Gyönk, Szárazd, Varsád községek közigazgatási 

területe Gyönk-Szabatonpuszta, és Udvari-Alsópélpuszta kivételével. 

 



5.§. 

 

A gyönki fogorvosi körzet működési területéhez tartozó települések, településrészek az 

alábbiak: 

 

Diósberény, Szakadát, Udvari, Miszla, Gyönk, Szárazd, Varsád községek közigazgatási 

területe.  

 

6.§. 

 

Gyönk-Szabatonpuszta, és Udvari-Alsópélpuszta a háziorvosi, és házi gyermekorvosi ellátás 

tekintetében a sárszentlőrinci háziorvosi körzethez tartozik. 

 

 

7.§. 

 

A rendelet 2005. július 1-én lép hatályba, amelyről a helyben szokásos módon a körjegyző 

gondoskodik. 

 

 

 

 

Diósberény, 2005. május 19. 

 

 

 

Tillmann András László       Péter Andrásné 

     Polgármester            körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2005. július 1. 

 

 

 

Péter Andrásné  

     körjegyző 

 


