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Makó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 12/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete az 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 10/2020. (XI.26.) számú PM 
rendelet módosításáról 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában 
valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az országos tisztifőorvos és a Csongrád-
Csanád Megyei Kormányhivatal, mint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező 
egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével, továbbá a Makói Kistérség 
Többcélú Társulásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával a 
következőket rendeli el: 

1. § 

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló MAKÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 10/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM RENDELETE bevezető része 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Makó Város 
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontjában valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet, az országos tisztifőorvos 
és a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal, mint a működési engedély kiadására 
hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével, továbbá 
a Makói Kistérség Többcélú Társulásában résztvevő önkormányzatok képviselő-testületének 
hozzájárulásával, a következőket rendelem el:” 

2. § 

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló MAKÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 10/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM RENDELETE 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A rendelet területi hatálya Makó Város közigazgatási területe, valamint a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti körzetek vonatkozásában a Makói Kistérség Többcélú 
Társulásának települései.” 

3. § 

Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló MAKÓ VÁROS 
POLGÁRMESTERÉNEK 10/2020. (XI.26.) SZÁMÚ PM RENDELETE 2. § (7) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(7) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Makó Város 
Polgármestere 1 háziorvosi, 1 házi gyermekorvosi és 1 fogorvosi ügyeleti körzetet alakít ki, 
amelyeknek ellátási területe a Makói Kistérség Többcélú Társulásának települései.” 

4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
               Farkas Éva Erzsébet s.k.     dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s.k. 
                      polgármester           jegyző   
  
 
 
Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2022. május 25-i ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. május 26-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 
 
Makó, 2022. május 26. 
         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 
                                                                                                         jegyző 


