
Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátások körzeteiről 

 
 

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni 
védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben és a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényben foglaltakra, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Országos Kórházi Főigazgatóság mint 
országos módszertani intézet, az országos tiszti főorvos, a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal, valamint az egészségügyben működő szakmai 
kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2. § db) alpontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 

A rendelet célja, hatálya 
1.§ 

 
(1) A rendelet célja, hogy Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltakkal összhangban megállapítsa és 
kialakítsa Dömös község közigazgatási területén az egészségügyi alapellátások körzeteit. 
(2) A rendelet hatálya Dömös község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi-házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői ellátási körzetre, valamint az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra terjed ki. 
 

Az egészségügyi alapellátás körzetei 
2.§ 

 
A 0-14 éves korú (gyermek) és a 14 év feletti (felnőtt) lakosság háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
valamint iskola-egészségügyi (óvodások) ellátása egy háziorvosi (vegyes) körzetben történik, 
mely Dömös község teljes közigazgatási területére kiterjed. 

 
3.§ 

 
(1) A fogorvosi feladatok ellátása Dömös és Pilismarót községek teljes közigazgatási területére 
kiterjedően egy állátási körzetben történik. 
(2) A fogorvosi ellátás székhelye: 2027 Dömös, Szent István utca 13. 
 
 

4.§ 
 

(1) A védőnői feladatok ellátása Pilismarót és Dömös községek teljes közigazgatási területére 
kiterjedően egy állátási körzetben történik. 



(2) A védőnői ellátás székhelye: 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 3. 
 

5.§ 
 

(1) Az alapellátási feladatokhoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás az 
Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás tagtelepüléseinek teljes 
közigazgatási területére kiterjedően egy ellátási körzetet alkot. 
(2) A háziorvosi, házi gyermekorvosi központi ügyeleti ellátás székhelye: Esztergomi Központi 
Orvosi Ügyelet 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28. 
 

6.§ 
 

(1) Az alapellátási feladatokhoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátás Komárom-Esztergom 
Megye teljes közigazgatási területére kiterjedően egy ellátási körzetet alkot. 
(2) A központi fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye: Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Szent Borbála Kórháza 2800 Tatabánya, Dózsa György utca 77. 
 
 

7.§ 
 
Ez a rendelet 2022. január 28-án lép hatályba. 
 
 
 
 
 Herman Jenőné Schottner Norbert 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
A rendeletet 2022.január 27. napján kihirdettem. 
 
 
 
 
                       Schottner Norbert 
                  jegyző 
 
 
 
 
 


