
Dúzs Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 12/2016.(XI.29.) önkormányzati  

rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 

Dúzs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 4. pontjában az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 
6.§./2/ bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva illetékességi területén az egészségügyi 
alapellátásokkal kapcsolatos körzetek kialakításáról az alábbiakat rendeli el: 

1.§. 
Általános rendelkezések 

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Dúzs Község Önkormányzata illetékességi területén ellátási 
kötelezettséggel, Hőgyészi székhellyel működő háziorvosi körzet, a védőnői ellátási körzet, 
fogorvosi körzetet, gyermekorvosi és iskola-egészségügyi ellátási körzet által nyújtott 
egészségügyi ellátást igénybe vevőkre és az előzőekben megjelölt szolgáltatást nyújtó 
háziorvosokra. 

/2/ Az alapellátáshoz kapcsolódó nem Dúzs székhelyű ügyeleti ellátás, mint több településre 
is kiterjedő ellátást határozza meg. 

2.§. 
Háziorvosi körzet 

/1/ Dúzs Község Önkormányzatának közigazgatási területe és a Hőgyész 1. sz. háziorvosi 
körzete egy háziorvosi körzet alkot. 

/2/ A háziorvosi körzet Székhelye: 7191 Hőgyész Fő út 25. sz. 

3.§. 
Fogorvosi körzetek 

(1) Dúzs Község Önkormányzata, Hőgyész Község Önkormányzata teljes közigazgatási 
területe egy fogorvosi körzetet alkot. 

(2) A fogorvosi körzet székhelye: 7192 Szakály, Kossuth út 7. sz.. 

5.§. 
Védőnői körzet 

III. A Hőgyész Község Önkormányzat közigazgatási területe, Dúzs Község Önkormányzat 
közigazgatási területe egy védőnői körzet alkot. 

/2/ Székhelye: 7191 Hőgyész, Kossuth út 7.sz. 

6.§. 
Gyermekorvosi és Iskola-egészségügyi ellátás 

/1/ A gyermekorvosi és iskola-egészségügyi ellátás tekintetében Hőgyész Község 
Önkormányzat közigazgatási területe, Dúzs Község Önkormányzat közigazgatási területe egy 
körzetet alkot. 

/2/ Székhelye: 7191 Hőgyész, Kossuth út 7. sz. 



7.§. 
Ügyeleti ellátás 

(I) Az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat központi 
orvosi ügyelet működtetésére kötött egészségügyi feladat-ellátási, átvállalási szerződés 
(társulási megállapodás) útján, több településre kiterjedően, 7191 Hőgyész Kossuth tér 6. sz. 
alatti székhelyű: EMERGENCY SERVICE Kft. központi ügyelet útján biztosítja. 

(2) A Központi Orvosi Ügyelet — társulási megállapodás alapján — az egészségügyi 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást: Diósberény, Dúzs, Gyönk, Hőgyész, Kalaznó, 
Miszla, Mucsi, Szakadát, Szakály, Szárazd, Udvari, Varsád településen biztosítja a települési 
önkormányzatok illetékességi (közigazgatási) területén élő lakosság számára. 

8.§. 

Záró rendelkezések 

A rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

 
 


