
Hatályos: 2017. február 11-. 

 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelete 

a háziorvosi körzetekről 

 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. §1 

A rendelet hatálya kiterjed a Dombegyház Nagyközség közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetekre, fogorvosi körzetre, védőnői szolgálat 

körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi 

ellátásra. 

2. §2 

(1) Dombegyház Nagyközség közigazgatási területe két – vegyes körzetként működő - 

háziorvosi körzetet alkot: 

a) I. számú háziorvosi körzet: a körzet székhelyét, leírását a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza. 

b) II. számú háziorvosi körzet: a körzet székhelyét, leírását a rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. 

(2) Dombegyház Nagyközség közigazgatási területe Kisdombegyház, valamint 

Magyardombegyház községek közigazgatási területével közösen egy fogorvosi alapellátási 

körzetet alkot. A körzet székhelye: 5836 Dombegyház, Kossuth utca 2. 

(3) Dombegyház Nagyközség teljes közigazgatási területe egy vegyes védőnői ellátási körzetet 

alkot. A körzet székhelye: 5836 Dombegyház, Kossuth utca 2. 

(4) A Dombegyház Nagyközség közigazgatási területe két iskola-egészségügyi körzetet alkot: 

a) I. számú iskola-egészségügyi körzet: a körzet székhelyét, leírását a rendelet 3. 

melléklete tartalmazza. 

b) II. számú iskola-egészségügyi körzet: a körzet székhelyét, leírását a rendelet 4. 

melléklete tartalmazza. 

c) A védőnői és a fogorvosi szolgálat egységesen, mindkét iskola-egészségügyi körzetre 

kiterjedően végzi az ellátást. 

(5) Dombegyház Nagyközség Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a 

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás tagjaként, a Társulással kötött feladat-ellátási 

szerződés keretében központi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti ellátás telephelye: 5746 

Kunágota, Rákóczi utca 10. 

3. § 

A feladat-ellátás, illetve feladat-átvállalás finanszírozása a mindenkori hatályos jogszabályok 

szerint történik. Önkormányzati támogatás tekintetében a háziorvosi tevékenységet 

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata és az önálló orvosi tevékenységet ellátó szolgáltatók 

közötti feladat-ellátási, feladat-átvállalási, illetve vállalkozói szerződések szabályozzák. 

 

4. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
                                                           
1 Módosította a 11/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2016. szeptember 24-től 
2 Módosította a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2017. február 11-től. 



Hatályos: 2017. február 11-. 

 

1. melléklet a 10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez3 

I. számú vegyes háziorvosi körzet 

 

A körzet székhelye: 5836 Dombegyház, Kossuth u. 2. 

A körzet részletes leírása: 
1. Aradi utca     teljes 

2. Árpád utca     teljes 

3. Attila utca     teljes 

4. Béke utca     teljes 

5. Bem utca     teljes 

6. Dózsa utca     teljes 

7. Dugonics utca     teljes 

8. Futó utca      teljes 

9. József A. utca    teljes 

10. Lehel utca     teljes 

11. Mezőfi utca    teljes 

12. Perczel utca    teljes 

13. Petőfi utca     teljes 

14. Rákóczi utca    teljes 

15. Sugár utca     teljes 

16. Zrínyi utca    teljes 

 

 
2. melléklet a 10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez4 

II. számú vegyes háziorvosi körzet 

 

A körzet székhelye: 5836 Dombegyház, Kossuth u. 2. 

A körzet részletes leírása: 
1. Ady E. utca     teljes 

2. Arany J. utca    teljes 

3. Budai N. A. utca    teljes 

4. Dél utca     teljes 

5. Tavasz utca     teljes 

6. Hunyadi utca    teljes 

7. Ifjúsági ltp.     teljes 

8. Irányi D. utca    teljes 

9. Jókai utca     teljes 

10. Korona utca    teljes 

11. Kossuth utca    teljes 

12. Móra Ferenc utca    teljes 

13. Nyéki major    teljes 

14. Szabadság utca    teljes 

15. Széchenyi utca    teljes 

16. Táncsics utca    teljes 

17. Vasvári utca    teljes 

 

                                                           
3 Módosította a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdés. Hatályos: 2017. február 11-től. 
4 Módosította a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 2.§. (2) bekezdés. Hatályos: 2017. február 11-től. 



Hatályos: 2017. február 11-. 

 

 
3. melléklet a 10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez5 

 

I. számú iskola-egészségügyi körzet 

 

A körzet székhelye: 5836 Dombegyház, Kossuth u. 2. 

 

A körzet részletes leírása: 
1. Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde mini és kiscsoportja 

2. Balsaráti Vitus János Általános Iskola alábbi évfolyamai: 

a. 1. évfolyam 

b. 3. évfolyam 

c. 4. évfolyam 

d. 8. évfolyam 

 

 
4. melléklet a 10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez6 

 

II. számú iskola-egészségügyi körzet 

 

A körzet székhelye: 5836 Dombegyház, Kossuth u. 2. 

 

A körzet részletes leírása: 
1. Hollósy Kornélia Egységes Óvoda-Bölcsőde középső és nagycsoportja 

2. Balsaráti Vitus János Általános Iskola alábbi évfolyamai: 

a. 2. évfolyam 

b. 5. évfolyam 

c. 6. évfolyam 

d. 7. évfolyam 

 

 
5. melléklet a 10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez7 

 

6. melléklet a 10/2013. (X.01.) önkormányzati rendelethez8 

 

 

                                                           
5 Módosította a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 2.§. (3) bekezdés. Hatályos: 2017. február 11-től. 
6 Módosította a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 2.§. (4) bekezdés. Hatályos: 2017. február 11-től. 
7 Hatályon kívül helyezte a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 

2017. február 11-től. 
8 Hatályon kívül helyezte a 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet 3.§. (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: 

2017. február 11-től. 


