
Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete 
Az egészségügyi alapellátási körzetekről. 

 
Szomor Község Önkormányzatának 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 meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: 
 
1.§ (1)  Szomor Község Önkormányzatának közigazgatási területe Gyermely Község 
Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy háziorvosi vegyes körzetet alkot.  
A háziorvosi vegyes körzet székhelye: 2821. Gyermely, Petőfi tér 5. 
 
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás 
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Zsámbék, Petőfi S.u.110. 
 
2.§   Szomor Község Önkormányzatának közigazgatási területe Gyermely Község 
Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy védőnői körzetet alkot.  
A védőnői körzet székhelye: 2821. Gyermely, Petőfi tér 5. 
 
3.§ (1) Szomor Község Önkormányzatának közigazgatási területe Gyermely Község 
Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.  
A fogorvosi alapellátási körzet székhelye: 2821. Gyermely, Petőfi tér 5. 
 
(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás 
keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: Tatabánya Szent Borbála Kórház 
(Tatabánya, Dózsa Gy. út 77. P. épület) 
 
4.§ (1)1 Szomor Község Önkormányzat közigazgatási területe Gyermely Község 
Önkormányzatának közigazgatási területével együtt egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.  
 
(2) A körzethez tartozó oktatási intézmények: 
 a) Gyermelyi Általános Iskola   Gyermely, Iskola u. 10. 
 b) Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola   Szomor, Mátyás K.u. 8-10. 
 c) Kipp-Kopp Napközi Otthonos Óvoda   Gyermely, Iskola u. 12. 
 d) Napközi Otthonos Óvoda     Szomor, Vörösmarty M.u.2. 
 
5.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 
Nagy György 
polgármester 

 
Mike Hajnalka 

jegyző 
 
 

 
A rendelet 2016. szeptember 15. napján kihirdetésre került. 
 
 
Mike Hajnalka 
      jegyző 

1. Módosította a 3/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. március 17-től. 
 
 
 



Indokolás 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelethez. 
 

Általános indokolás 
 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotását az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXII. törvény 6.§ (1) bekezdése teszi 
kötelezővé a települési önkormányzatok számára. 
 

Részletes indokolás 
 

1.§-hoz 
 

Meghatározza, hogy a településen Gyermely településsel közösen működik a vegyes 
háziorvosi körzet, melynek székhely települése Gyermely. Az alapellátáshoz tartozó 
háziorvosi ügyeleti ellátás Zsámbék településen működik társulásos formában. 
 

2.§-hoz 
 

Meghatározza, hogy a településen Gyermely településsel közösen működik a védőnői 
körzet, melynek székhely települése Gyermely. 
 

3.§-hoz 
 

 
Meghatározza, hogy a településen Gyermely településsel közösen működik a fogorvosi 
körzet, melynek székhely települése Gyermely. Az alapellátáshoz tartozó fogorvosi ügyeleti 
ellátás Tatabánya városban működik társulásos formában. 
 

4.§-hoz 
 

Meghatározza, hogy a településen Gyermely településsel közösen működik az iskola-
egészségügyi ellátás, melynek székhely települése Gyermely. Felsorolja az iskola-
egészségügyi ellátáshoz tartozó oktatási intézményeket. 
 

5.§-hoz 
 

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
 
 
 
 
  Nagy György     Mike Hajnalka 
  polgármester            jegyző 

 
 

 


