
Felsődobsza Község Önkormányzat Képvisel ő – testületének 
10/2016. (XI.15. ) önkormányzati rendelete az egész ségügyi alapellátási körzetek 

megállapításáról 
 
Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő - testülete 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 és 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 módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsődobsza község közigazgatási területén területi ellátási 
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, 
védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-
egészségügyi ellátásra. 

Az alapellátás körzetei 
 

2. § Felsődobsza község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi vegyes 
körzetet alkot Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa községekkel. A körzet székhelye: 
3846 Hernádkércs, Kossuth utca 72.  
 

3. § Felsődobsza község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi ügyeleti 
ellátást biztosít Szikszó, Abaújlak, Abaújszolnok, Alsóvadász, Aszaló, Felsővadász, Gadna, 
Gagybátor, Gagyvendégi, Halmaj, Hernádkércs, Homrogd, Kázsmárk, Kiskinizs, Kupa, Léh, 
Monaj, Nagykinizs, Nyésta, Rásonysápberencs, Selyeb, Szentistvánbaksa községekkel. A 
körzet székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.  

 
4. § Felsődobsza község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi 

alapellátási vegyes körzetet alkot Halmaj, Hernádkércs, Kázsmárk, Kiskinizs, Nagykinizs és 
Szentistvánbaksa községekkel. A fogorvosi körzet székhelye: 3842 Halmaj, Kossuth utca 1. 

 
5. §  Felsődobsza Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet 

alkot Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa községekkel. A körzet székhelye: 3846 
Hernádkércs,  Kossuth utca 72. 
 

6. § Az iskola-egészségügyi ellátás a Bárczay Gábor Általános Iskola (3847 Felsődobsza, Petőfi 
u. 39.) és a Felsődobszai Napköziotthonos Óvoda (3847 Felsődobsza, Kossuth út 3.) 
tekintetében az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll Felsődobsza Község 
Önkormányzatának teljes közigazgatási területére vonatkozóan, melyet a Felsődobsza, Petőfi 
u. 15. sz. alatti Tanácsadóban biztosítanak. 

 
Záró rendelkezések 

 
8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 (2) Hatályát veszti Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testületének az  
            egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 6/2002.(XII.10.)   
            önkormányzati rendelete. 
 

 
Luterán András     Dr. Lerch Ernő Ottó 
 polgármester       jegyző 
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