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T Á J É K O Z T A T Ó 
 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság  
 

2021. március 17-re tervezett 
  

ülésének napirendi pontjairól 
 
N a p i r e n d : 
 
Nyílt ülés:  
 

1. Javasat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, és a fogorvosi körzetekről szóló 14/2011. (VII.1) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére, és új rendelet megalkotására 

2. Javaslat a központi orvosi ügyelet megszervezésének előrehaladásáról szóló intézményvezetői 
beszámoló elfogadására, valamint a 130/2020. (IX.24.) sz. KT határozat egyes pontjainak módosítására 

 
Zárt ülés: 
 

3. Javaslat:házi segítségnyújtásban részesülő 2020. április 1-jétől fizetendő személyi térítési díj 
csökkentésére irányuló felülvizsgálati kérelmének elbírálására 

4. Javaslat rendkívüli települési támogatások elbírálására 
 

 
Gyál, 2021. március 10. 
 
 

      Nagy Gyöngyi s.k. 
              a Bizottság elnöke 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
2021. március 10. 
 
 
Nagy Gáborné 
bizottsági titkár 



Tárgy: Javasat a háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi, és a fogorvosi 
körzetekről szóló 14/2011. (VII.1) 
önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezésére, és új rendelet 
megalkotására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) 
bek. 4. pontja alapján a helyi közügyek,, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 
önkormányzati feladat az egészségügyi alapellátás biztosítása. A 2015. augusztus 1-je óta hatályos az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Eatv.) 5. § (1) bek. értelmében a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b)  a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 
d)  a védőnői ellátásról, és 
e)  az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az Eatv. 6. § (1)-(2) bek. szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletben állapítja meg és 
kialakítja az egészségügyi alapellátás körzeteit, illetve a körzetek megállapítás és kialakítása során ki kell kérni 
az alapellátásért felelős országos módszertani intézet – védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos-, 
valamint a működést engedélyező hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv – véleményét. 

Az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotására 2011-ben 
került sor, az akkor hatályos szabályoknak megfelelően, mely 16 darab mellékletben tartalmazza a nyolc darab 
háziorvosi, valamint a négy-négy darab házi gyermekorvosi, és fogorvosi körzet besorolását. A háziorvosi, a 
házi gyermekorvosi, és a fogorvosi körzetekről szóló 14/2011. (VII.1) önkormányzati rendelethez (a 
továbbiakban: Rendelet) csatolt 1.függelék pedig az akkori állapotoknak megfelelően tartalmazza az egyes 
körzeteket ellátó szolgáltatók felsorolását. A jogszabályi változások következtében a Rendelet módosítása vált 
szükségessé: a Rendeletet ki kell egészíteni a védőnői, és az iskola-egészségügyi körzetekkel, valamint az 
ügyeleti ellátással. A Rendelet megalkotása óta eltelt idő, valamint a rendelet módosítás mértéke indokolja, hogy 
a módosítás helyett egy teljesen új rendelet kerüljön megalkotásra. 

165/2020. (X.29.) sz. határozatával (a továbbiakban: Határozat) a Képviselő-testület kinyilvánította azon 
szándékát, hogy városunkban egy újabb, VIII. védőnői körzetet alakít ki. Az intézményvezető, Dr. Szécsényi-
Nagy Balázs elkezdte az egyeztetéseket a védőnőkkel. Az egyeztetések folyamatban vannak, jelenleg úgy áll a 
helyzet, hogy az V. védőnői körzet a legleterheltebb, ezért onnan utcák kerültek elcsatolásra a III., és a IV. 
védőnői körzetekbe. Ennek a változtatásnak az eredményeit az intézményvezető a nyáron értékeli majd a 
védőnőkkel, és ennek megfelelően dönt(enek) a VIII. védőnői körzet kialakításáról. Az intézményvezető által 
most kezdeményezett módosítás az előterjesztés 1.sz.mellékleteként megtekinthető. A tervezett változások 2021. 
április 1. napján lépnek hatályba. A tervezett változtatásokról az intézményvezető kikérte az illetékes 
egészségügyi államigazgatási szerv, azaz a Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának véleményét. A 
PE-04/NEO/1271-2/2021. ügyiratszámú 2021. február 11. napján kelt dokumentumban (2.sz.melléklet) a Dabasi 
Járási Hivatal vezetője hozzájárult a tervezett védőnői körzetek módosításához. A védőnői körzetek elfogadásra 
javasolt beosztását az előterjesztés 3.sz. melléklete tartalmazza. A javaslatot kiegészítettük az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendeletnek megfelelően, így látható, hogy a védőnői 
körzetek közül az I. körzet kivételével valamennyi védőnői körzet ún. „vegyes” körzet, azaz a területi ellátási 
kötelezettségen túl intézményi védőnői feladatokat is ellátnak. Az iskolák vonatkozásában külön álláshely 
biztosított az iskolavédőnői feladatok ellátására, az egyik körzetbe a Gyáli Ady Endre Általános Iskola, és az 
ÉSZC Eötvös József Technikum, míg a másikba a Gyáli Bartók Béla Általános Iskola, és a Gyáli Zrínyi Miklós 
Általános Iskola védőnői ellátása tartozik. 

Az egyes körzetekben az utcákat kiegészítettük a Rendelet megalkotása óta eltelt időben létesített 
közterületekkel (Pipacs utca, illetve a Gorkij utca Kós Károly utcára változott). Az elfogadásra javasolt 
rendelettervezet 1.függeléke tartalmazza a háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, és fogorvosi praxisokban 
tevékenykedő szolgáltatókat, illetve a védőnői körzetek esetében a védőnőket a jelenlegi helyzetnek 
megfelelően. A rendelettervezet 2.függeléke pedig az ügyeleti ellátást tartalmazza. Az elfogadásra javasolt 
rendelet tervezete az előterjesztés 4. sz. mellékleteként olvasható. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § alapján készített hatásvizsgálat az 
előterjesztés 5. sz. melléklete. 



A rendeletek társadalmi egyeztetésre bocsátása nem szükséges, hivatkozással a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 40.§ (4) bekezdés a) pontjára. 

Fentiekben foglaltakra figyelemmel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelettervezet 
megtárgyalását követően alkossa meg a rendeletet. 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. március 3. 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Mellékletek: 

1. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető javaslata a védőnői körzetek módosítására 
2. a Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának PE-04/NEO/1271-2/2021. ügyiratszámú 2021. 

február 11. napján véleménye a védőnői körzetek módosításáról 
3. a védőnői körzetek 2021. április 1. napjától javasolt kialakítása 
4. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezete 
5. hatásvizsgálati lap 
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Védőnői körzetek tervezett változása 2021. április 1-től 

 
 
 
Változással érintett terület a változás előtt (hozzávetőleges rajz): 
 

 
 
 
V. Körzet (Szémann Györgyi) csökken: 

• Kőrösi út 1-5-ig 
• Iglói utca 
• Munkácsy Mihály u. (90-ig, 95-ig) 
• Kassai utca (80-ig, 83-ig) 
• Gesztenye utca (Kassai u-tól végig a vasút felé) 
• Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a vasút felé) 
• Aradi utca (Kassai u-tól végig a parkig) 
• Temesvári utca (Páratlan oldal a Kassai u-tól végig a vasútig) 

 
III. Körzet (Martoni Zsófia) növekedik: 

• Kőrösi út 1-5-ig 
• Iglói utca 
• Munkácsy Mihály u. (42-ig, 45-ig) 
• Kassai utca (38-ig, 35-ig) 
• Gesztenye utca (Kassai u-tól végig a vasút felé) 
• Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a páratlan oldal a vasút felé [számozás 17-ig]) 

 
IV. Körzet (Eperjesi Tímea) növekedik: 

• Munkácsy Mihály u. (44-90-ig, 47-95-ig) 
• Kassai utca (40-80-ig, 37-83-ig) 
• Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a páros oldal a vasút felé [számozás 10-ig]) 
• Aradi utca (Kassai u-tól végig a parkig) 
• Temesvári utca (Páratlan oldal a Kassai u-tól végig a vasútig) 
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Változással érintett terület a változás után (hozzávetőleges rajz): 
 

 
 
Jelmagyarázat: 
 
A piros színnel jelölt utcarészek az V. körzetből (Szémann Györgyi) a III. körzethez (Martoni 
Zsófia) csatoltatnak. 
 
A kék színnel jelölt utcarészek az V. körzetből (Szémann Györgyi) a IV. körzethez (Eperjesi 
Tímea) csatoltatnak. 
 
Hozzávetőleges létszámok: 

• Iglói utca – kb. 16 fő 
• Munkácsy Mihály u. (90-ig, 95-ig) – 14 fő 
• Kassai utca – kb. 20 fő 
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• A keresztutcák érintett részein (Gesztenye u., Kolozsvári u., Aradi u., Temesvári u.) az 
érintett védőnő tájékoztatása szerint néhány fő érintett. 

• A változás eredményeképpen a nagy létszámú V. sz. körzet kb. 50 fővel csökken, akik 
két kis létszámú (III. sz. és IV. sz.) körzethez fognak tartozni. 

 
 
Gyál, 2021. február 4. 
 
 
 dr. Szécsényi-Nagy Balázs 
 intézményvezető 



 

Koo 
 

 
PEST MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 

DABASI JÁRÁSI HIVATAL 
 

Ügyiratszám: PE-04/NEO/1271-2/2021 

Ügyintéző:Dr. Kiss Csaba/ Kátai Ferencné 

Telefon: 06-29-360-167 

Email: katai.ferencne@pest.gov.hu 

Tárgy:   Hozzájárulás védőnői körzethatár 
módosításához 
Hiv. szám:  
Melléklet : 7 db 

2370 Dabas, Kossuth László út 1. – 2370 Dabas Pf.:39. 
Telefon: (06 29) 360 167 Fax: (06 29) 361 809 

E-mail: dabas@kmr.antsz.hu Web: www.antsz.hu 

 

                                                                              Ez a levél kizárólag elektronikusan megküldésre. 

Gyál Város Önkormányzat 

Városi Egészségügyi Központ 

dr. Szécsényi-Nagy Balázs 

intézményvezető 

részére   

 

Tisztelt Intézményvezető Úr! 

 

A PMKH Dabasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályra érkezett védőnői körzethatár módosítási 
kérelemben foglaltakat támogatom. Fontos a védőnői körzetek ellátotti számának eltéréseiből eredő 
egyenlőtlenségek mérséklése. A megküldött térkép szerint megfelelő az utcák elosztása, fontos, hogy 
megmaradjon a körzetek földrajzi területi egysége, a körzetek ne legyenek széttagoltak. 

A védőnők által beküldött 2020. május 31-ei állapotnak megfelelő létszámokat tartalmazó táblázatok 
szerint a Gyál VI. védőnői körzetben is kiemelkedően magas az ellátottak létszáma. Javaslom az aktuális 
létszámokat áttekinteni, és amennyiben szükséges a Gyál VII-es védőnői körzet bővítésével csökkenteni 
a Gyál VI-os körzet  ellátotti létszámát is.  A 2020. május 31-ei állapotnak megfelelő létszámokat 
tartalmazó táblázatokat csatoltan megküldöm. 

Dabas, 2021-02-11. 

                                    

     Tisztelettel: 

 

 

 

 dr. Pretz Noémi járási hivatalvezető 

 nevében és megbízásából: 

 

 

       Dr. Kiss Csaba 

        járási tisztifőorvos 



3.sz.melléklet 

1. körzet 
• Akácfa végig  
• Apáczai Csere János végig  
• Bánki Donát végig  
• Bem végig  
• Budai Nagy Antal végig  
• Dankó Pista végig  
• Dózsa György végig  
• Egressy utca 88-tól és 77-től végig  
• Egressy köz  végig  
• Erdősor 148-tól végig  
• Gábor Áron végig  
• Heltai végig  
• Karinthy Frigyes végig  
• Kisfaludy páros 34-ig, páratlan 49-ig  
• Kossuth Lajos páros 98-tól végig, páratlan 101-től végig  
• Kölcsey végig  
• Kőrösi 1-55-ig, 188-tól végig  
• Lehel végig  
• Liszt Ferenc végig  
• Madách végig  
• Magyar végig  
• Mária végig  
• Mikszáth Kálmán végig  
• Móra Ferenc végig  
• Munkás végig  
• Némedi szőlők - Újvilág utca végig  
• Rádióleadó végig  
• Stromfeld végig  
• Széchenyi páros 102-től, páratlan 95-től végig  
• Szent István páros 96-tól, páratlan 97-től végig  
• Szondi végig  
• Szövetkezet végig  
• Tóth Árpád végig  
• Vasút 2-től, 15-től végig  
• Vecsési végig  
• Venyige köz végig 
• Vörösmarthy végig 

2. körzet 
• Arany J. u. végig 
• Deák F. u. 9-től-55 ig, 10-től 62 -ig 
• Dobó K. u. végig 
• Egressy u. 1-től-75-ig, 2-től-84-ig 
• József A. u. végig 
• Károlyi M. u. végig 
• Kossuth L. u 11-től-55 ig, 10-től-52-ig 
• Kőrösi u. 92 től-138 ig 
• Rákóczi F. u. 9-től-55-ig, 10-től-52-ig 
• Somogyi B. u. végig 
• Szent I. u. 9-től 55 –ig, 10-től-.56-ig 
• Széchenyi u. 9-től-49-ig, 10-től-56-ig 
• Táncsics M. u. páratlan végig 
• Wesselényi u. 1-15 ig. 
• Gyáli Liliom Óvoda (részben) 

 
 



3. körzet 
• Balassa u. végig 
• Barackos u. végig 
• Bogáncs u. végig 
• Csalogány u. végig 
• Csokonai u. végig 
• Fecske u. végig 
• Gárdonyi u. páratlan oldal 1-től 53-ig, páros oldal 2-től 64-ig 
• Gárdonyi köz végig 
• Gerle u. végig 
• Gesztenye utca (Kassai u-tól végig a vasút felé) 
• Görgey u. végig 
• Hársfa u. végig 
• Határ u. 1-től 40-ig 
• Hóvirág u. végig 
• Ibolya u. végig 
• Iglói utca 
• Ilona u. végig 
• Irányi u. végig 
• Jókai u. páros oldal 2-48-ig, páratlan oldal 1-75-ig 
• Kacsóh Pongrác u. végig 
• Kassai utca (38-ig, 35-ig) 
• Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a páratlan oldal a vasút felé [számozás 17-ig]) 
• Kőrösi út 1-5-ig 
• Kőrösi út páros oldal 2 -44-ig, 
• Mátyás király u. végig 
• Molnár Ferenc u. végig 
• Muskátli u. végig 
• Munkácsy Mihály u. (42-ig, 45-ig) 
• Nefelejcs u. páros oldal 2-18-ig, páratlan oldal1-21-ig 
• Névtelen u. végig 
• Ősz u. végig 
• Pacsirta u. végig 
• Pesti út páros oldal 2-80-ig, páratlan oldal 1-61-ig 
• Piroska u. Páros oldal 2-12ig,páratlan 1-9-ig. 
• Rigó u. végig 
• Szegfű u. végig 
• Szilvás u. végig 
• Tél u. végig 
• Tinódi u. végig 
• Vak Bottyán u. páros oldal 2-44-ig, páratlan 1-29-ig 
• Virág u. végig 
• Gyáli Liliom Óvoda (részben) 

4. körzet 
• Ady E. u. páros-páratlan oldal végig 
• Aradi utca (Kassai u-tól végig a parkig) 
• Balogh Á. u. páros-páratlan végig 
• Bethlen G. u. végig 
• Csontos J. u. páros-páratlan végig 
• Deák F. u. 1-7 2-8 
• Esze T. u. végig 
• Fazekas M. u. végig 
• Gárdonyi G. u. 59-től, növekvő...66-tól, ....növekvő, végig 
• Határ u. 41-től növekvő végig 
• Jókai M. u. 77-től növekvő, 50-től növekvő, végig 
• Kassai utca (40-80-ig, 37-83-ig) 
• Katona J. u. végig 



• Kazinczy F. u. végig 
• Kossuth L. u. 1-7, 2-8 
• Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a páros oldal a vasút felé [számozás 10-ig]) 
• Kőrösi u. 46-96 
• Lejtő u. végig 
• Liliom u. végig 
• Munkácsy Mihály u. (44-90-ig, 47-95-ig) 
• Nefelejcs u. 20-tól növekvő, 23-tól növekvő  
• Nyár u. végig 
• Pesti u. 63-től növekvő, 82-től növekvő 
• Piroska u. 15-től növekvő, 14-től növekvő, végig 
• Radnóti u. végig 
• Rákóczi F. u. 1-7, 2-8 
• Rodostói u. végig 
• Rozmaring u. végig 
• Rózsa u. végig 
• Szabó E. u. végig 
• Széchenyi u. 1-7-ig, 2-8-ig 
• Szent István u. 1-7, 2-8 
• Táncsics M. u. páros oldal végig (2-től) 
• Tavasz u. végig 
• Temesvári utca (Páratlan oldal a Kassai u-tól végig a vasútig) 
• Thököly u. végig 
• Tulipán u. végig 
• Vak B. u. 31-től növekvő, 46-tól növekvő 
• Viola u. végig 
• Gyáli Liliom Óvoda (részben) 

5. körzet (vegyes) 
• Bajcsy-Zsilinszky u. (74-ig, 75-ig) 
• Bartók B. köz végig 
• Bartók B. u. (50-ig, 49-ig) 
• Báthory u. (64-ig, 63-ig) 
• Besztercei utca végig 
• Brassói köz végig 
• Brassói u. végig 
• Erdősor u. (64-ig, 63-ig) 
• Kinizsi u. végig 
• Kiskomáromi u. (70-ig, 71-ig) 
• Kisszélső u. végig 
• Komáromi u. végig 
• Mikes Kelemen u. végig 
• Pozsonyi u. (76-ig, 75-ig) 
• Puskás u. végig 
• Szélső u. (46-ig,47-ig) 
• Váradi u. végig 
• Wass Albert u. végig 
• Gyáli Tátika Óvoda Bartók utcai telephely 

6. körzet (vegyes) 
• Babits M. u. végig 
• Bacsó B. u. végig 
• Bajcsy Zsilinszky u. 76-. páros 77-. páratlan végig 
• Bartók Béla u. 52 páros / 51 páratlan végig 
• Báthory u. 66- páros , 65- páratlan végig 
• Báthory köz végig 
• Benedek E. u. végig 
• Berzsenyi D. u. végig 
• Déryné u. végig 



• Erdőalja u. végig 
• Erdősor u. 66. - 146-ig 65.- páratlan végig 
• Erkel F. u. végig 
• Fácános dülő végig 
• Hunyadi J. u. végig 
• Jálicsholdas végig 
• Juhász Gy köz végig 
• Juhász Gyula utca végig 
• Kassai u. 82-94-ig és 85-103-ig 
• Kisfaludy u. 51-töl és 36-tól végig 
• Kiskomáromi u. 74- páros, 79- páratlan végig 
• Klapka Gy. u. végig 
• Kodály Z. u. végig 
• Kosztolányi D. u. végig 
• Kós Károly utca végig 
• Könyves K. u. végig 
• Krúdy Gy köz végig 
• Krúdy Gy u. végig 
• Móricz Zs u. végig 
• Munkácsy Mihály u. 97-115 
• Nagy L. u. végig 
• Pipacs utca végig 
• Pozsonyi u. 77- végig, 78-tól végig 
• Szélső u. 48-. végig / 49-. végig 
• Temesvári u. páros oldala 
• Toldi u. végig 
• Tompa Mihály u. végig 
• Váczi Mihály köz végig 
• Vasút u. 1-13-ig 
• Gyáli Tátika Óvoda Klapka utcai székhely 

7. körzet (vegyes) 
• Árpád u. végig  
• Bercsényi u. végig  
• Bocskai u. végig  
• Damjanich u. végig  
• Deák u. 64-től és 57-től végig  
• Kossuth u. 54-96 és 57-99  
• Kőrösi u. 138-186  
• Petőfi u. végig  
• Rákóczi u. 54-tól és 57-től végig  
• Széchenyi u. 58-100 és 51-93  
• Szent István u. 58-96 és 57-95  
• Wesselényi u. 16-tól végig  
• Zrínyi u. végig 
• Gyáli Tulipán Óvoda 

Iskola-egészségügyi (védőnői) körzetek 
I. Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

ÉSZC Eötvös József Technikum 
II. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 



Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

    /2021. (III.   ) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetekről 

Gyál Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbiakat rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyál város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői körzetekre, és az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti 

ellátásra. 

2. § (1) A Képviselő-testület Gyál város közigazgatási területén nyolc háziorvosi, négy házi gyermekorvosi, 

négy fogorvosi, és hét védőnői körzetet hoz létre. 

(2) A nyolc háziorvosi körzethez tartozó közterületek lehatárolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

(3) A négy házi gyermekorvosi körzethez tartozó közterületek lehatárolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(3) A négy fogorvosi körzethez tartozó közterületek lehatárolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

(4) A hét védőnői körzethez tartozó közterületek lehatárolását, valamint az iskola-egészségügyi (védőnői) 

körzetek felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza. 

(5) A praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – törvényben meghatározott kivétellel – Gyál város 

közigazgatási területén csak az (1) bekezdés szerinti háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekben 

folytatható. 

3. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók, illetve 

praxisjogosult orvosok, valamint védőnők felsorolását e rendelet 1. függeléke tartalmazza. 

5. § Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, és fogorvosi ügyeleti ellátás (a továbbiakban 

együtt: ügyeleti ellátás) tekintetében Gyál Város közigazgatási területe egy ellátási körzetet alkot. Az ügyeleti 

ellátás kereteit e rendelet 2. függeléke tartalmazza. 

6.§ (1) E rendelet 2021. április 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi 

körzetekről szóló 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelet. 

 

 
 
  Pápai Mihály      Rozgonyi Erik 
  polgármester      címzetes főjegyző 
 



Záradék: 

A rendelet 2021. március    napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő 
kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 

Gyál, 2021. március  

Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 
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1.melléklet a    /2021. (III.   ) önkormányzati rendelethez 
Az egyes háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek 

 
1. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091013) 

 Apáczai Csere János utca    teljes 

 Babits Mihály utca    Kós Károly utcától a Kisfaludy utcáig 
      páros: 26-tól – végig; páratlan: 31-től – végig 
Bacsó Béla utca     teljes 
Bajcsy Zsilinszky utca    Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 
      páros: 76-tól – 92-ig; páratlan: 77-től – végig 
Bartók Béla utca     Temesvári utcától végig 
      páros: 52-től – végig; páratlan: 53-tól – végig 
Báthory köz      teljes 
Báthory utca     Temesvári utcától a Kisfaludy utcáig 
      páros: 66-tól – végig; páratlan: 63-tól – végig 
Bem József utca     Vasút utcától végig 
      páratlan: végig 
Berzsenyi Dániel utca    teljes 
Déryné utca     teljes 
Erdősor utca     Temesvári utcától a Bem József utcáig 
       páros: 66-től – 192-ig; páratlan: 65-től – 14-ig 
Erdőalja utca     teljes 
Erkel Ferenc utca     teljes 
Fácános-dűlő     teljes (külterület) 
Kós Károly utca     teljes 
Heltai Jenő utca     Kisfaludy utcától a Bem József utcáig 
      páros: 2-től – 44-ig; páratlan: 1-től – 47-ig 
Hunyadi utca     teljes 
Juhász Gyula utca    Puskás utcától a Kisfaludy utcáig 
      páros: teljes 
      Kós Károly utcától a Kisfaludy utcáig 
      páratlan: 29-től – végig 
Karinthy Frigyes utca    Kisfaludy utcától a Bem József utcáig 
      páros: 2-től – 50-ig;  páratlan: 1-től – 53-ig 
Kassai utca     Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 
      páros: 82-től – 96-ig; páratlan: 85-től – végig 
Kisfaludy köz     teljes 
Kisfaludy utca     teljes 
Klapka György utca    teljes 
Kiskomáromi utca    Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 
      páros: 74-től – végig; páratlan: 79-től – végig 
Kodály Zoltán utca    Bartók Béla utcától a Juhász Gyula utcáig 
      páros: 2-től – 4-ig 
Kosztolányi utca     Kós Károly utcától a Kisfaludy utcáig 
      páros: 46-tól – végig; páratlan: 49-től – végig 
Kölcsey utca     teljes 
Könyves Kálmán utca    Bartók B. utcától a Juhász Gyula utcáig 
      páratlan: 1-től – 5-ig 
Krúdy Gyula utca    Berzsenyi Dániel utcától a Kisfaludy utcáig 
      páratlan: 13-tól – végig 
Mezőssy – tanya     teljes (külterület) 
Munkácsy Mihály utca    Temesvári utcától végig 
      páratlan: 97-től – végig 
Pozsonyi utca     Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 
      páros: 78-tól – végig;  páratlan: 77-től – végig 
Stromfeld Aurél utca    Kisfaludy utcától a Bem József utcáig 
      páros: 2-től – 26-ig; páratlan: 1-től – 45-ig 
Szélső utca     Kós Károly utcától a Kisfaludy utcáig 
      páros: 118-tól – végig; páratlan: 125-től – végig 



Toldi utca     teljes 
Vasút utca     Kisfaludy utcától a Bem József utcáig 
      páratlan: 1-től – 31-ig 
Vörösmarty utca   teljes 

2. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091447) 
Ady Endre utca Gárdonyi Géza utcától a Határ útig páros: 82-től – 

végig; Deák Ferenc utcától a Határ útig páratlan: 
109-től – végig 

Akácfa utca     teljes 
Budai Nagy Antal utca    teljes 
Bánki Donát utca     teljes 
Bánki Donát köz     teljes 
Csontos József utca Deák Ferenc utcától a Határ útig páros: 110-től – 

végig; páratlan: 107-től– végig 
Dankó Pista utca     teljes 
Deák Ferenc utca Ady Endre utcától a Zrínyi Miklós utcáig páros: 2-

ől – 62-ig;  
Dózsa György utca    teljes 
Dózsa dűlő     teljes (külterület) 
Egressy utca     teljes 
Egressy köz     teljes 
Fazekas Mihály utca    teljes 
Fazekas Mihály köz    teljes 
Gábor Áron utca     teljes 
Gárdonyi Géza köz    teljes 
Görgey Artúr utca    teljes 
Határ utca Mátyás király utcától a Táncsics Mihály utcáig 

folyamatos számozás: 13-tól végig 
Lehel utca     teljes 
Liszt Ferenc utca     teljes 
Magyar utca     teljes 
Mária utca     teljes 
Mezőssy tanya     teljes (külterület) 
Mikszáth Kálmán utca    teljes 
Pakonyi dűlő     teljes (külterület) 
Patak utca     teljes (külterület) 
Szabó Ervin utca     teljes 
Szent István Vecsési úttól a Szövetkezet utcáig páros: 98-tól - 

végig 
Széchenyi út Vecsési úttól a Mikszáth Kálmán utcáig páros: 

102-től végig; páratlan 95-től végig 
Szövetkezet utca Szent István utcától a Széchenyi utcáig folyamatos 

számozás: 9-től – végig 
Táncsics Mihály utca Deák Ferenc utcától a Határ útig páros: 114-től 

végig; páratlan 105-től végig 
Tóth Árpád utca     teljes 
Vecsési út Egressy utcától a Wesselényi utcáig páros: 96-tól 

végig, Szent István utcától a Wesselényi utcáig 
páratlan: 17-től - végig 

Wesselényi út     teljes 
Zrínyi Miklós utca Deák Ferenc utcától a Wesselényi utcáig páros: 

116-tól végig; páratlan: 119-től végig 
3. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091014) 

Aradi utca     teljes 
Bajcsy Zsilinszky utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től - 

74-ig; páratlan: 1-től - 75-ig 
Balassa utca     teljes 
Barackos utca     teljes 
Brassói utca Bajcsy Zsilinszky utcától a Kiskomáromi utcáig 

páros: 2-től - 26-ig;  páratlan: 1-től - 17-ig 



Csalogány utca     teljes 
Csokonai utca     teljes 
Gárdonyi Géza utca Kacsóh Pongrác utcától a Mátyás király utcáig 

páros: 2-től - 18-ig; páratlan: 1-től - 17-ig 
Gesztenye utca Kőrösi úttól a Kiskomáromi utcáig folyamatos 

számozás: 1-től – 3-ig 
Hársfa utca     teljes 
Határ utca Budapesttől a Mátyás király utcáig folyamatos 

számozás: 1-től – 12-ig 
Iglói utca     teljes 
Ilona utca     teljes 
Irányi utca     teljes 
Jókai Mór utca Kacsóh Pongrác utcától a Mátyás király utcáig 

páros: 2-től - 20-ig; páratlan: 1-től - 27-ig 
Kacsóh Pongrác utca    teljes 
Kassai utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től - 

80-ig, páratlan: 1-től - 83-ig 
Kiskomáromi utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től - 

72-ig  
Kolozsvári utca     teljes 
Komáromi utca     teljes 
Mátyás Király utca Kőrösi úttól a Határ útig páros: teljes, Gárdonyi 

utcától a Határ útig páratlan: 93-tól végig 
Munkácsy Mihály utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: végig; 

páratlan: 1-től – 95-ig 
Névtelen utca     teljes 
Pesti út Kacsóh Pongrác utcától a Mátyás király utcáig 

páros: 2-től - 22-ig; páratlan: 1-től - 25-ig 
Pozsonyi utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től - 

76-ig; páratlan: 1-től - 75-ig 
Szilvás utca     teljes 
Temesvári utca Munkácsy Mihály utcától a Kiskomáromi utcáig 

páros: 2-től – 32-ig; páratlan: 1-től – 27-ig 
Tinódi utca Hársfa utcától a Mátyás Király utcáig páros: 2-től 

– 14-ig; páratlan: 1-től – 15-ig 
Váradi utca     teljes 
Virág utca     teljes 

4. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091011) 

Ady Endre utca Kőrösi úttól a Gárdonyi Géza utcáig páros: 2-től – 
80-ig Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páratlan: 
1-től – 107-ig 

Balogh Ádám utca Esze Tamás utcától az Ady Endre utcáig páros:12-
től – végig; páratlan: 13-tól végig 

Csontos József utca Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páros: 2-től – 
108-ig; páratlan: 1-től – 105-ig 

Deák Ferenc utca Ady Endre utcától a József Attila utcáig páratlan: 
1-től – 23-ig 

Esze Tamás utca Jókai utcától a Gárdonyi Géza utcáig páratlan: 
teljes 

Galopp major     teljes (külterület) 
Gárdonyi Géza utca Esze Tamás utcától az Ady Endre utcáig páros: 82-

től – végig;  páratlan 67-től – végig 
Jókai Mór utca Esze Tamás utcától az Ady Endre utcáig páros: 68-

tól – végig, Liliom utcától az Ady Endre utcáig 
páratlan: 93-tól - végig 

József Attila utca     Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páros: teljes 
Katona József utca    teljes 
Kossuth Lajos utca Ady Endre utcától a József Attila utcáig páros: 2-

től – 24-ig; páratlan: 1-től – 23-ig 



Kőrösi út Tavasz utcától a József Attila utcáig páros: 62/a-tól 
– 108-ig  

Lejtő utca     teljes 
Liliom utca Vak Bottyán utcától a Jókai Mór utcáig páratlan: 

teljes 
Pesti út Liliom utcától az Ady Endre utcáig páros: 100-tól 

– végig; páratlan: 79-től – végig 
Piroska utca Tavasz utcától az Ady Endre utcáig páros: 32-től – 

végig; páratlan: 33-tól – végig 
Radnóti utca     teljes 
Rákóczi Ferenc utca Ady Endre utcától a József Attila utcáig páros: 2-

től – 24-ig; páratlan: 1-től – 23-ig 
Szent István út Ady Endre utcától a József Attila utcáig páros: 2-

től – 24-ig; páratlan: 1-től – 23-ig 
Széchényi út Ady Endre utcától a József Attila utcáig páros: 2-

től – 24-ig; páratlan: 1-től – 23-ig 
Tavasz utca     Kőrösi úttól a Vak Bottyán utcáig páratlan: teljes  
Táncsics Mihály utca Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páros: 2-től – 

112/a-ig; páratlan: 1-től – 103/a-ig 
Újvilág utca     teljes (külterület) Némedi-szőlő  
Vak Bottyán utca Liliom utcától az Ady Endre utcáig  páros: 66-tól – 

végig, Tavasz utcától az Ady Endre utcáig 
páratlan: 51-től végig 

5. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091010) 
Arany János utca     teljes 
Árpád utca Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páros: 2-től – 

118-ig; páratlan: 1-től – 109-ig 
Árpád tér     teljes 
Bercsényi utca Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páros: 2-től – 

118-ig 
Deák Ferenc utca József Attila utcától a Bercsényi utcáig páratlan: 

25-től – 71-ig;  
Dobó Katica utca     teljes 
József Attila utca     Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páratlan: teljes 
Károlyi Mihály utca    teljes 
Kossuth Lajos utca József Attila utcától a Bercsényi utcáig páros: 26-

tól – 68-ig; páratlan: 25-től – 71-ig 
Kőrösi út József Attila utcától a Bercsényi utcáig páros: 110-

től – 154-ig; Kisfaludy utcától a Szondi utcáig 
páratlan: 1-től – 17-ig  

Rákóczi Ferenc utca József Attila utcától a Bercsényi utcáig páros: 26-
tól – 68-ig; páratlan: 25-től – 71-ig 

Somogyi Béla utca    teljes 
Szent István út József Attila utcától a Bercsényi utcáig páros: 26-

tól – 68-ig; páratlan: 25-től – 67-ig  
Szent István tér     teljes 
Széchenyi út József Attila utcától a Bercsényi utcáig páros: 26-

tól – 72-ig; páratlan: 25-től – 65-ig 
Szondi utca     teljes 
Vasút utca     Kisfaludy utcától a Szondi utcáig páros: teljes 
Zrínyi Miklós utca Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páros: 2-től – 

114-ig; páratlan 1-től – 117-ig 
6. számú háziorvosi praxis (körzetazonosító: 130091012) 

Balogh Ádám utca Bethlen Gábor utcától az Esze Tamás utcáig páros: 
2-től – 10-ig; páratlan: 1-től – 11-ig  

Bethlen Gábor utca    teljes 
Bogáncs köz     teljes 
Esze Tamás utca     Jókai utcától a Gárdonyi Géza utcáig páros: teljes 
Fecske utca     teljes 



Gárdonyi Géza utca Mátyás király utcától az Esze Tamás utcáig páros: 
20-től – 80/b-ig; páratlan: 19-től-65-ig 

Gerle tér     teljes 
Hóvirág utca     teljes 
Ibolya utca     teljes 
Jókai Mór utca Mátyás király utcától az Esze Tamás utcáig páros: 

22-től-66-ig, Mátyás király utcától a Liliom utcáig 
páratlan: 29-től-91-ig 

Kazinczy Ferenc utca    teljes 
Kőrösi út Mátyás Király utcától a Tavasz utcáig páros: 14 től 

– 62-ig 
Liliom utca Vak Bottyán utcától a Jókai Mór utcáig páros: 

teljes 
Mátyás Király utca Kőrösi úttól a Gárdonyi Géza utcáig páratlan: 1-től 

– 91-ig 
Molnár Ferenc utca    teljes 
Muskátli utca     teljes 
Nefelejcs utca     teljes 
Nyár utca     teljes 
Ősz utca      teljes 
Pacsirta utca     teljes 
Pesti út Mátyás király utcától a Liliom utcáig páros: 24-től 

- 98-ig; páratlan 27-től - 77-ig 
Piroska utca Ibolya utcától a Tavasz utcáig páros: 2-től – 30-ig; 

páratlan: 1-től – 31-ig 
Rigó utca     teljes 
Rodostói utca     teljes 
Rozmaring utca     teljes 
Rózsa utca     teljes 
Szegfű utca     teljes 
Tavasz utca     Kőrösi úttól a Vak Bottyán utcáig páros: teljes  
Tél utca      teljes 
Thököly utca     teljes 
Tinódi utca Mátyás Király utcától a Muskátli utcáig páros: 16-

tól – végig; páratlan: 17-től – végig 
Tulipán utca     teljes 
Vak Bottyán utca Mátyás király utcától a Liliom utcáig páros: 2-től – 

64-ig, Mátyás király utcától a Tavasz utcáig 
páratlan: 1-től – 49-ig 

Viola utca     teljes 
7. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091009) 

Árpád utca Deák Ferenc utcától végig páros: 120-tól – végig; 
páratlan: 111-től – végig 

Bem József utca     Kőrösi úttól végig páros: teljes 
Bercsényi utca     Kőrösi úttól a Deák Ferenc utcáig páratlan: teljes, 

Deák Ferenc utcától végig páros: 120-tól végig 
Bocskai utca     teljes 
Damjanich utca     teljes 
Deák Ferenc utca Zrínyi Miklós utcától a Vecsési útig páros: 64-től – 

végig, Bercsényi Miklós utcától a Vecsési útig 
páratlan: 73-tól – végig 

Erdősor utca Bem József utcától végig páros: 194-től – végig; 
páratlan: 145-től – végig 

Heltai Jenő utca Bem József utcától végig páros: 46-tól – végig; 
páratlan: 49-től – végig 

Karinthy Frigyes utca Bem József utcától végig páros: 52-től – végig; 
páratlan: 55-től – végig 

Kossuth Lajos utca Bercsényi utcától a Vecsési útig páros: 70-től – 96-
ig; páratlan: 73-tól – 99-ig 



Kőrösi út Bercsényi utcától végig páros: 156-tól – végig 
Szondi utcától végig páratlan: 19-től – végig  

Madách I. utca     teljes      
Móra Ferenc utca    teljes 
Munkás utca     teljes 
Petőfi Sándor utca    teljes 
Rákóczi Ferenc utca Bercsényi utcától a Vecsési útig páros: 70-től – 

végig; páratlan: 73-tól – végig 
Szent István út Bercsényi utcától a Vecsési útig páros: 70-tól – 96-

ig; Bercsényi utcától a Szövetkezet utcáig  
páratlan: 69-től – végig 

Széchenyi út Bercsényi utcától a Vecsési útig páros: 74-től – 
100-ig; páratlan: 67-től – 93-ig 

Szövetkezet utca Munkás utcától a Szent István utcáig folyamatos 
számozás: 1-től – 8-ig 

Vasút utca Bem József utcától végig páratlan: 31/A-tól – 
végig 

Vecsési út     Kőrösi úttól az Egressy utcáig páros: 2-től – 94-ig 
Kőrösi úttól a Szent István utcáig páratlan: 1-től – 
15-ig 

Venyige köz     teljes 
8. számú háziorvosi körzet (körzetazonosító: 130091482) 

Babits Mihály utca    Móricz Zsigmond utcától a Kós Károly utcáig 

      páros: 2-től – 24-ig; páratlan: 1-től – 29-ig 
Bartók Béla köz     teljes 
Bartók Béla utca     Gesztenye utcától a Temesvári utcáig 
      páros: 2-től – 50-ig; páratlan: 1-től – 51-ig 
Báthory utca     Gesztenye utcától a Temesvári utcáig 
      páros: 2-től – 64-ig; páratlan: 1-től – 61-ig 

 Benedek Elek utca    teljes 
Beszterce utca     teljes 
Bozsik utca     teljes 
Brassói utca     Kiskomáromi utcától végig 
Brassói köz     teljes 
Erdősor utca     Gesztenye utcától a Temesvári utcáig 
      páros: 2-től – 64-ig;  páratlan: 1-től – 63-ig 
Gesztenye utca     Kiskomáromi utcától végig 
  folyamatos számozás: 4-től - végig 
Jálics holdas     teljes (külterület) 
Juhász Gyula utca    Puskás utcától a Kós Károly utcáig 
      páratlan: 1-től – 27-ig 
Juhász Gyula köz     teljes 
Kinizsi utca     teljes 
Kiskomáromi utca    Gesztenye utcától a Temesvári utcáig 

páratlan: 1-től - 77-ig  
Kis-szélső utca     teljes 
Kodály Zoltán utca    Juhász Gyula utcától a Babits Mihály utcáig 
      páros: 6-től – 10-ig 
Kosztolányi utca     Könyves Kálmán utcától a Kós Károly utcáig 
      páros: 2-től – 44-ig;  páratlan: 1-től – 47-ig 
Könyves Kálmán utca    Juhász Gyula utcától a Szélső utcáig 
      páratlan: 7-től végig 
Krúdy Gyula utca    Krúdy Gyula köztől Berzsenyi Dániel utcáig 
      páratlan: 1-től – 11-ig 
Krúdy Gyula köz      teljes 
Lebek-tanya     teljes 
Mikes Kelemen utca    teljes 
Móricz Zsigmond utca    teljes 
Nagy László utca     teljes 



 Pipacs utca     teljes 
Puskás utca     teljes 
Szélső utca     Brassói utcától a Kós Károly utcáig 
      páros: 2-től – 116-ig; páratlan: 1-től – 121-ig 
Temesvári utca     Kiskomáromi utcától a Bartók Béla utcáig 
      páros: 34-től – végig;  páratlan: 29-től – végig 
Tompa Mihály utca    teljes 
Váci Mihály köz     teljes 

 Wass Albert utca     teljes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.melléklet a    /2021. (III.   ) önkormányzati rendelethez 
Az egyes házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek 

 
1. számú házi gyermekorvosi körzet (körzetazonosító: 130095006) 

Ady Endre utca     Kőrösi úttól a Határ útig páratlan: végig 
Aradi utca     teljes 
Arany János utca     teljes 
Árpád utca     Kőrösi úttól páros: végig 
Bajcsy Zsilinszky utca Gesztenye utcától Temesvári utcáig (Kálvin térig) 

páratlan: 1-től – 75-ig; páros: 2-től – 74-ig 
Bartók Béla köz     teljes 
Bartók Béla utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páratlan: 1-

től –  51-ig; páros: 2-től – 50-ig 
Báthory utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től – 

64-ig; páratlan: 1-től – 61-ig 
Besztercei utca     teljes 
Bozsik utca     teljes 
Brassói köz     teljes 
Brassói utca     teljes 
Csontos József utca    teljes 
Deák Ferenc utca Ady Endre utcától az Árpád utcáig páros: 2-től – 

70-ig; páratlan: 1-től – 63-ig 
Dobó Katica utca     teljes 
Egressy Béni út Táncsics utcától a Zrínyi M. utcáig páros: 2-től– 

84-ig; páratlan: 1-től – 75-ig 
Erdősor utca Temesvári utcáig páros: 2-től – 64-ig;  páratlan: 1-

től – 63-ig 
Gesztenye utca     teljes 
Iglói utca     teljes 
József Attila utca     teljes 
Kassai utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től – 

80-ig;  páratlan: 1-től –83-ig 
Károlyi Mihály utca    teljes  
Kinizsi utca     teljes 
Kis-szélső utca     teljes    
Kiskomáromi utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től – 

72-ig; páratlan: 1-től – 77-ig 
Kolozsvári utca     teljes 
Komáromi utca     teljes   
Kossuth Lajos utca Ady Endre utcától az Árpád utcáig páros: 2-től – 

60-ig; páratlan: 1-től – 63-ig 
Kőrösi út Ady Endre utcától az Árpád utcáig páros: 84-től – 

146-ig  
Mikes Kelemen  utca    teljes 
Munkácsy utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től – 

90-ig; páratlan: 1-től – 95-ig 
Pozsonyi utca Gesztenye utcától a Temesvári utcáig páros: 2-től – 

76-ig; páratlan: 1-től – 75-ig 
Rákóczi Ferenc utca Ady Endre utcától az Árpád utcáig páros: 2-től – 

60-ig; páratlan: 1-től – 63-ig 
Somogyi Béla utca    teljes 
Széchenyi út Ady Endre utcától az Árpád utcáig páros: 2-től – 

64-ig; páratlan: 1-től – 57-ig 
Szélső utca Brassói utcától Puskás utcáig páros: 2-től – 46-ig;  

páratlan: 1-től –47-ig 
Szent István tér     teljes 
Szent István utca Ady Endre utcától az Árpád utcáig páros: 2-től – 

62-ig; páratlan: 1-től – 61-ig 
Táncsics Mihály utca    teljes 
Váradi utca     teljes 



Wass Albert utca     teljes 
Wesselényi utca Táncsics M. utcától a Zrínyi M. utcáig folyamatos 

számozás: 1-től – 15-ig   
Zrínyi utca     teljes 

2. számú házi gyermekorvosi körzet (körzetazonosító: 130095007) 
Apáczai Csere János utca    teljes 
Babits Mihály utca    teljes 
Bacsó Béla utca     teljes 
Bajcsy Zsilinszky utca Temesvári utcától (Kálvin tértől) végig  

páros: 76-tól – végig;  páratlan: 77-től – végig 
Bartók Béla utca     Temesvári utcától végig 

páros: 52-től – végig; páratlan: 53-tól – végig 
Báthory köz     teljes 
Báthory utca     Temesvári utcától végig   

       páros: 66-tól – végig; páratlan: 63-tól – végig 
Bem József utca     teljes 
Benedek Elek utca    teljes 
Berzsenyi utca     teljes 
Déryné utca     teljes 
Erdőalja utca     teljes 
Erdősor út     Temesvári utcától végig 

páros: 66-tól – végig; páratlan: 65-től – végig 
Erkel Ferenc utca     teljes 
Fácános dűlő      teljes (külterület) 
Galopp major     teljes – Némedi-szőlő 
Kós Károly utca     teljes 
Heltai Jenő utca     teljes 
Hunyadi János utca    teljes 
Jálics holdas     teljes (külterület) 
Juhász Gyula köz     teljes 
Juhász Gyula utca    teljes 
Karinthy Frigyes  utca    teljes 
Kassai utca     Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 

páros: 82-től – végig; páratlan: 85-tól – végig 
Kálvin tér  teljes 
Kisfaludy köz     teljes 
Kisfaludy utca     teljes 
Kiskomáromi utca    Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 

páros: 74-től – végig; páratlan: 79-től – végig 
Klapka György utca    teljes 
Kodály Zoltán utca    teljes 
Kosztolányi Dezső utca    teljes 
Kölcsey Ferenc utca    teljes 
Könyves Kálmán utca    teljes 
Kőrösi út     Kisfaludy utcától végig 
      páratlan: 1-től – végig  
Krúdy Gyula köz      teljes 
Krúdy Gyula utca    teljes 
Madách Imre utca    teljes 
Mezőssy tanya     teljes (külterület) 
Móra Ferenc utca     teljes 
Móricz Zsigmond utca    teljes 
Munkácsy Mihály utca    Temesvári utcától a Toldi utcáig 

páratlan:  97-től –  végig 
Nagy László utca     teljes 
Pakonyi dűlő     teljes (külterület) 
Pozsonyi utca      Temesvári utcától a Bacsó Béla utcáig 

páros: 78-tól – végig;  páratlan: 77-től – végig 
Puskás utca     teljes 
Pipacs utca     teljes 



Stromfeld utca     teljes 
Szélső utca     Puskás utcától a Kisfaludy utcáig 

páros: 48-tól – végig; páratlan: 49-től – végig 
Szondi utca     teljes 
Temesvári utca     teljes 
Toldi utca     teljes 
Tompa Mihály utca    teljes 
Újvilág utca     teljes (Némedi-szőlő) 
Váci Mihály köz     teljes 
Vasút utca     teljes 
Vörösmarty utca     teljes 

3. számú házi gyermekorvosi körzet (körzetazonosító: 130095008) 
Ady Endre utca     Kőrösi úttól a Határ útig páros: teljes 
Balassa János utca    teljes 
Balogh Ádám utca    teljes 
Barackos utca     teljes 
Bethlen Gábor utca    teljes 
Bogáncs köz     teljes 
Csalogány utca     teljes 
Csokonai utca     teljes 
Esze Tamás utca     teljes 
Fazekas Mihály köz    teljes 
Fazekas Mihály utca    teljes 
Fecske utca     teljes 
Gárdonyi Géza köz    teljes 
Gárdonyi Géza utca    teljes 
Gerle tér     teljes 
Görgey Artúr utca    teljes 
Hársfa utca     teljes 
Határ út      teljes 
Hóvirág utca     teljes 
Ibolya utca     teljes 
Ilona utca     teljes 
Irányi Dániel utca    teljes 
Jókai Mór utca     teljes 
Kacsóh P. utca     teljes 
Katona József utca    teljes 
Kazinczy Ferenc utca    teljes 
Kőrösi út Budapesttől az Ady Endre utcáig páros: 2-től – 82-

ig 
Lejtő utca     teljes 
Liliom utca     teljes 
Mátyás Király utca    teljes 
MÁV állomás     teljes 
Molnár Ferenc utca    teljes 
Muskátli utca     teljes 
Nefelejcs utca     teljes 
Névtelen utca     teljes 
Nyár utca     teljes 
Ősz utca      teljes 
Pacsirta utca     teljes 
Pesti út      teljes 
Piroska utca     teljes 
Radnóti utca     teljes 
Rigó utca     teljes 
Rodostói utca      teljes 
Rozmaring utca     teljes 
Rózsa utca     teljes 
Szabó Ervin utca     teljes 
Szegfű utca     teljes 



Szilvás utca     teljes 
Tavasz utca     teljes 
Tél utca      teljes 
Thököly utca     teljes 
Tinódi utca     teljes 
Tulipán utca     teljes 
Vak Bottyán utca     teljes 
Viola utca     teljes 
Virág utca     teljes 

4. számú házi gyermekorvosi körzet (körzetazonosító: 130095004) 
Akácfa utca     teljes 
Árpád utca     Kőrösi úttól végig páratlan: végig 
Árpád vezér tér     teljes 
Bánki Donát köz     teljes 
Bánki Donát utca     teljes 
Bercsényi utca     teljes 
Bocskai utca     teljes 
Budai Nagy Antal utca    teljes 
Damjanich utca     teljes 
Dankó Pista utca     teljes 
Deák Ferenc utca Árpád utcától a Vecsési útig páros: 65-től – végig;  

páratlan: 72-től – végig 
Dózsa dűlő     teljes (külterület) 
Dózsa György utca    teljes 
Egressy Béni köz     teljes 
Egressy Béni út Zrínyi Miklós utcától a Vecsési útig páros: 86-tól 

végig; páratlan: 77-től – végig 
Gábor Áron utca     teljes 
Kossuth Lajos utca Árpád utcától a Mikszáth utcáig páros:62-tól – 

végig; páratlan: 65-től – végig 
Kőrösi út     Árpád utcától – végig páros: 148-tól – végig  
Lehel utca     teljes 
Liszt Ferenc utca     teljes 
Magyar utca     teljes 
Mária utca     teljes 
Mikszáth Kálmán utca    teljes 
Munkás utca     teljes 
Patak utca     teljes (külterület) 
Petőfi Sándor utca    teljes 
Rákóczi Ferenc utca Árpád utcától a Vecsési útig páros: 62-től végig; 

páratlan: 65-től– végig 
Szent István út Árpád utcától a Szövetkezet utcáig páros: 64-tő l – 

végig; páratlan: 63-tól – végig 
Széchenyi utca Árpád utcától a Mikszáth Kálmán utcáig páros: 66-

tól – végig; páratlan: 59-től – végig 
Szövetkezet utca     teljes 
Tóth Árpád utca     teljes 
Vecsési út     teljes 
Venyige köz     teljes 
Wesselényi utca Zrínyi Mihály utcától a Vecsési útig folyamatos 

számozás: 16-tól – végig   
 

 

 

 

 



3.melléklet a    /2021. (III.   ) önkormányzati rendelethez 
Az egyes fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek 

 
1. számú fogorvosi körzet (körzetazonosító: 130096165) 

Ady Endre utca     Kőrösi úttól a Határ útig páratlan: 1-től – végig 
Arany János utca     teljes 
Árpád utca     teljes 
Árpád vezér tér     teljes 
Bercsényi Miklós utca    Kőrösi úttól – végig páros: 2-től – végig 
Csontos József utca    teljes 
Deák Ferenc utca Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig páros: 2-től – 

78-ig; páratlan: 1-től – 71-ig 
Dobó Katica utca     teljes 
Egressy út  Táncsics M. utcától a Zrínyi M. utcáig páros: 2-től 

– 84-ig; páratlan: 1-től – 75-ig 
József Attila utca     teljes 
Károlyi Mihály utca    teljes 
Kossuth Lajos utca Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig páros: 2-től – 

68-ig; páratlan: 1-től – 71-ig 
Kőrösi út Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig páros: 84-től 

– 154-ig;  
Újvilág utca     teljes (külterület) Némedi-szőlő 
Rákóczi Ferenc utca Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig páros: 2-től – 

68-ig; páratlan: 1-től – 71-ig 
Somogyi Béla utca    teljes 
Szent István út Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig páros: 2-től – 

68-ig; páratlan: 1-től – 67-ig  
Szent István tér     teljes 
Széchenyi út Ady Endre utcától a Bercsényi utcáig páros: 2-től – 

72-ig; páratlan: 1-től – 65-ig  
Táncsics Mihály utca    teljes  
Wesselényi utca Ady Endre utcától a Zrínyi M. utcáig folyamatos 

számozás: 1-től – 15-ig 
Zrínyi Miklós utca    teljes 

2. számú fogorvosi körzet (körzetazonosító: 130096163) 
Ady Endre utca     Kőrösi úttól a Határ útig páros: teljes 
Aradi utca     teljes 
Bacsó Béla utca Munkácsi utcától a Kiskomáromi utcáig páratlan: 

1-től – 23-ig  
Bajcsy Zsilinszky utca    teljes 
Balassa János utca    teljes 
Balogh Ádám utca    teljes 
Bethlen Gábor utca    teljes 
Bogáncs köz     teljes 
Brassói utca Bajcsy Zsigmond utcától a Kiskomáromi utcáig 

páros: 2-től – 26-ig; páratlan: 1-től – 17-ig  
Csalogány utca     teljes 
Csokonai utca     teljes 
Esze Tamás utca     teljes 
Fazekas Mihály köz    teljes 
Fazekas Mihály utca    teljes 
Fecske utca     teljes 
Gárdonyi Géza köz    teljes 
Gárdonyi Géza utca    teljes 
Gerle tér     teljes 
Gesztenye utca Kőrösi úttól a Kiskomáromi utcáig folyamatos 

számozás: 1-től – 3-ig   
Görgey Artúr utca    teljes 
Hársfa utca     teljes 
Határ út      teljes 



Hóvirág utca     teljes 
Ibolya utca     teljes 
Iglói utca     teljes 
Ilona utca     teljes 
Irányi Dániel utca    teljes 
Jókai Mór utca     teljes 
Kacsóh Pongrác utca    teljes 
Kassai út     teljes 
Katona József utca    teljes 
Kazinczy Ferenc utca    teljes 
Kálvin tér     teljes 
Kiskomáromi utca    teljes 
Kolozsvári utca     teljes 
Komáromi utca     teljes  
Kőrösi út Budapesttől az Ady Endre utcáig páros: 2-től – 82-

ig;  
Lejtő utca     teljes 
Liliom utca     teljes 
Mátyás Király utca    teljes 
MÁV állomás      teljes 
Molnár Ferenc utca    teljes 
Munkácsy Mihály utca    teljes 
Muskátli utca     teljes 
Nefelejcs utca     teljes 
Névtelen utca     teljes 
Nyár utca     teljes 
Ősz utca      teljes 
Pacsirta utca     teljes 
Pesti út      teljes 
Piroska utca     teljes 
Pozsonyi utca     teljes 
Radnóti utca     teljes 
Rigó utca     teljes 
Rodostói utca     teljes 
Rozmaring utca     teljes 
Rózsa utca     teljes 
Szabó Ervin utca     teljes 
Szegfű utca     teljes 
Szilvás utca     teljes 
Tavasz utca     teljes 
Temesvári utca Munkácsy M. utcától a Kiskomáromi utcáig páros: 

2-től – 32-ig; páratlan: 1-től – 27-ig  
Tél utca      teljes 
Thököly utca     teljes 
Tinódi utca     teljes 
Tulipán utca     teljes 
Vak Bottyán utca     teljes 
Váradi utca     teljes 
Viola utca     teljes 
Virág utca     teljes 

3. számú fogorvosi körzet (körzetazonosító: 130096164) 
Akácfa utca     teljes 

 Bánki Donát köz     teljes 
 Bánki Donát utca     teljes 

Bercsényi Miklós utca    Kőrösi úttól végig 
páratlan: 1-től – végig 

Bocskai utca     teljes 
Budai Nagy Antal utca    teljes 
Damjanich utca     teljes 
Dankó Pista utca     teljes 



 Deák Ferenc utca     Bercsényi utcától a Vecsési útig 
páros: 80-tól– végig; páratlan: 73-tól – végig 

 Dózsa dűlő     teljes (külterület) 
Dózsa György utca    teljes 
Egressy Béni köz     teljes 
Egressy út      Zrínyi Miklós utcától a Vecsési útig 

páros: 86-tól – végig; páratlan: 77-től – végig 
Gábor Áron utca     teljes 
Kossuth Lajos utca    Bercsényi utcától a Mikszáth Kálmán utcáig 

páros: 68-tól végig; páratlan: 73-tól – végig 
Kőrösi út     Bercsényi utcától végig  

páros: 156-tól – végig  
Lehel utca     teljes 
Liszt Ferenc utca     teljes 
Magyar utca     teljes 
Mária utca     teljes 

 Mikszáth Kálmán utca    teljes 
Munkás utca     teljes 

 Patak utca     teljes (külterület) 
Petőfi Sándor utca    teljes 
Rákóczi Ferenc utca    Bercsényi utcától a Vecsési útig 

páros: 70-től – végig; páratlan: 73-tól – végig 
Szent István út     Bercsényi utcától a Szövetkezet utcáig 

páros: 70-től – végig; páratlan: 69-tól – végig  
Széchenyi út     Bercsényi utcától a Mikszáth utcáig 

páros: 74-től – végig; páratlan: 67-től – végig 
Szövetkezet utca     teljes 
Tóth Árpád utca     teljes 
Vecsési út     teljes 
Venyige köz     teljes 
Wesselényi utca     Zrínyi M. utcától a Vecsési útig 

folyamatos számozás:  16-tól– végig   
4. számú fogorvosi körzet (körzetazonosító: 130096273) 

 Apáczai Csere János utca    teljes 
Babits Mihály utca    teljes 
Bacsó Béla utca     Munkácsy utcától a Bartók utcáig  

páros: teljes  
Kiskomáromi utcától a Bartók utcáig 
páratlan: 25-től – végig  

Bartók Béla köz     teljes   
Bartók Béla utca     teljes 
Báthory utca     teljes 
Báthory köz     teljes 
Bem József utca     teljes 
Benedek Elek utca    teljes 
Berzsenyi Dániel utca    teljes 
Besztercei utca      teljes 
Bozsik utca     teljes 
Brassói utca     Kiskomáromi utcától a Kis-szélső utcáig 

páros: 28-tól – végig; páratlan: 19-től – végig  
Brassói köz     teljes 
Déryné utca     teljes 
Erdőalja utca     teljes 
Erdősor utca     teljes 
Erkel Ferenc utca     teljes 
Fácános dűlő     teljes (külterület) 
Galopp Major      teljes (külterület)  
Gesztenye utca     Kiskomáromi utcától végig 

folyamatos számozás: 4-től – végig   
Kós Károly utca     teljes 



 Heltai Jenő utca     teljes 
Hunyadi János utca    teljes 
Jálics holdas     teljes (külterület)  
Juhász Gyula utca    teljes 
Juhász Gyula köz     teljes 
Karinthy Frigyes utca    teljes 
Kinizsi utca     teljes 

 Kis-szélső utca     teljes 
Kisfaludy köz     teljes 
Kisfaludy utca     teljes 
Klapka György utca    teljes 
Kodály Zoltán utca    teljes 
Kosztolányi Dezső utca    teljes 
Kölcsey Ferenc utca    teljes 
Könyves Kálmán utca    teljes 
Kőrösi út     Kisfaludy utcától végig  

páratlan: 1-től –  végig  
Krúdy Gyula köz     teljes 
Krúdy Gyula utca    teljes 
Lebek tanya     teljes (külterület) 
Madách utca     teljes 

 Mezőssy tanya     teljes (külterület) 
Mikes Kelemen utca    teljes 
Móra Ferenc utca     teljes 
Móricz Zsigmond utca    teljes 
Nagy László utca     teljes 
Pakonyi dűlő     teljes (külterület) 
Puskás utca     teljes 
Pipacs utca     teljes 
Stromfeld Aurél utca    teljes 
Szélső utca     teljes 
Szondi utca     teljes 
Temesvári utca     Kiskomáromi utcától a Bartók utcáig 

páros: 34-től – végig; páratlan: 29-től – végig  
Toldi Miklós utca     teljes 
Tompa Mihály utca    teljes 
Vasút utca     teljes 
Váci Mihály köz     teljes 

 Vörösmarty utca     teljes 
Wass Albert utca     teljes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.melléklet a    /2021. (III.   ) önkormányzati rendelethez 
Az egyes védőnői körzetekhez tartozó közterületek és intézmények: 

 
1. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097581) 

Akácfa végig  
Apáczai Csere János végig  
Bánki Donát végig  
Bem végig  
Budai Nagy Antal végig  
Dankó Pista végig  
Dózsa György végig  
Egressy utca 88-tól és 77-től végig  
Egressy köz  végig  
Erdősor 148-tól végig  
Gábor Áron végig  
Heltai végig  
Karinthy Frigyes végig  
Kisfaludy páros 34-ig, páratlan 49-ig  
Kossuth Lajos páros 98-tól végig, páratlan 101-től végig  
Kölcsey végig  
Kőrösi 1-55-ig, 188-tól végig  
Lehel végig  
Liszt Ferenc végig  
Madách végig  
Magyar végig  
Mária végig  
Mikszáth Kálmán végig  
Móra Ferenc végig  
Munkás végig  
Némedi szőlők - Újvilág utca végig  
Rádióleadó végig  
Stromfeld végig  
Széchenyi páros 102-től, páratlan 95-től végig  
Szent István páros 96-tól, páratlan 97-től végig  
Szondi végig  
Szövetkezet végig  
Tóth Árpád végig  
Vasút 2-től, 15-től végig  
Vecsési végig  
Venyige köz végig 
Vörösmarthy végig 

2. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097665) 
Arany J. u. végig 
Deák F. u. 9-től-55 ig, 10-től 62 -ig 
Dobó K. u. végig 
Egressy u. 1-től-75-ig, 2-től-84-ig 
József A. u. végig 
Károlyi M. u. végig 
Kossuth L. u 11-től-55 ig, 10-től-52-ig 
Kőrösi u. 92 től-138 ig 
Rákóczi F. u. 9-től-55-ig, 10-től-52-ig 
Somogyi B. u. végig 
Szent I. u. 9-től 55 –ig, 10-től-.56-ig 
Széchenyi u. 9-től-49-ig, 10-től-56-ig 
Táncsics M. u. páratlan végig 
Wesselényi u. 1-15 ig. 
Gyáli Liliom Óvoda (részben) 

3. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097662) 
Balassa u. végig 
Barackos u. végig 



Bogáncs u. végig 
Csalogány u. végig 
Csokonai u. végig 
Fecske u. végig 
Gárdonyi u. páratlan oldal 1-től 53-ig, páros oldal 2-től 64-ig 
Gárdonyi köz végig 
Gerle u. végig 
Gesztenye utca (Kassai u-tól végig a vasút felé) 
Görgey u. végig 
Hársfa u. végig 
Határ u. 1-től 40-ig 
Hóvirág u. végig 
Ibolya u. végig 
Iglói utca 
Ilona u. végig 
Irányi u. végig 
Jókai u. páros oldal 2-48-ig, páratlan oldal 1-75-ig 
Kacsóh Pongrác u. végig 
Kassai utca (38-ig, 35-ig) 
Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a páratlan oldal a vasút felé [számozás 17-ig]) 
Kőrösi út 1-5-ig 
Kőrösi út páros oldal 2 -44-ig, 
Mátyás király u. végig 
Molnár Ferenc u. végig 
Muskátli u. végig 
Munkácsy Mihály u. (42-ig, 45-ig) 
Nefelejcs u. páros oldal 2-18-ig, páratlan oldal1-21-ig 
Névtelen u. végig 
Ősz u. végig 
Pacsirta u. végig 
Pesti út páros oldal 2-80-ig, páratlan oldal 1-61-ig 
Piroska u. Páros oldal 2-12ig,páratlan 1-9-ig. 
Rigó u. végig 
Szegfű u. végig 
Szilvás u. végig 
Tél u. végig 
Tinódi u. végig 
Vak Bottyán u. páros oldal 2-44-ig, páratlan 1-29-ig 
Virág u. végig 
Gyáli Liliom Óvoda (részben) 

4. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097664) 
Ady E. u. páros-páratlan oldal végig 
Aradi utca (Kassai u-tól végig a parkig) 
Balogh Á. u. páros-páratlan végig 
Bethlen G. u. végig 
Csontos J. u. páros-páratlan végig 
Deák F. u. 1-7 2-8 
Esze T. u. végig 
Fazekas M. u. végig 
Gárdonyi G. u. 59-től, növekvő...66-tól, ....növekvő, végig 
Határ u. 41-től növekvő végig 
Jókai M. u. 77-től növekvő, 50-től növekvő, végig 
Kassai utca (40-80-ig, 37-83-ig) 
Katona J. u. végig 
Kazinczy F. u. végig 
Kossuth L. u. 1-7, 2-8 
Kolozsvári utca (Kassai u-tól végig a páros oldal a vasút felé [számozás 10-ig]) 
Kőrösi u. 46-96 
Lejtő u. végig 
Liliom u. végig 



Munkácsy Mihály u. (44-90-ig, 47-95-ig) 
Nefelejcs u. 20-tól növekvő, 23-tól növekvő  
Nyár u. végig 
Pesti u. 63-től növekvő, 82-től növekvő 
Piroska u. 15-től növekvő, 14-től növekvő, végig 
Radnóti u. végig 
Rákóczi F. u. 1-7, 2-8 
Rodostói u. végig 
Rozmaring u. végig 
Rózsa u. végig 
Szabó E. u. végig 
Széchenyi u. 1-7-ig, 2-8-ig 
Szent István u. 1-7, 2-8 
Táncsics M. u. páros oldal végig (2-től) 
Tavasz u. végig 
Temesvári utca (Páratlan oldal a Kassai u-tól végig a vasútig) 
Thököly u. végig 
Tulipán u. végig 
Vak B. u. 31-től növekvő, 46-tól növekvő 
Viola u. végig 
Gyáli Liliom Óvoda (részben) 

5. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097663) 
Bajcsy-Zsilinszky u. (74-ig, 75-ig) 
Bartók B. köz végig 
Bartók B. u. (50-ig, 49-ig) 
Báthory u. (64-ig, 63-ig) 
Besztercei utca végig 
Brassói köz végig 
Brassói u. végig 
Erdősor u. (64-ig, 63-ig) 
Kinizsi u. végig 
Kiskomáromi u. (70-ig, 71-ig) 
Kisszélső u. végig 
Komáromi u. végig 
Mikes Kelemen u. végig 
Pozsonyi u. (76-ig, 75-ig) 
Puskás u. végig 
Szélső u. (46-ig,47-ig) 
Váradi u. végig 
Wass Albert u. végig 
Gyáli Tátika Óvoda Bartók utcai telephely 

6. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097666) 
Babits M. u. végig 
Bacsó B. u. végig 
Bajcsy Zsilinszky u. 76-. páros 77-. páratlan végig 
Bartók Béla u. 52 páros / 51 páratlan végig 
Báthory u. 66- páros , 65- páratlan végig 
Báthory köz végig 
Benedek E. u. végig 
Berzsenyi D. u. végig 
Déryné u. végig 
Erdőalja u. végig 
Erdősor u. 66. - 146-ig 65.- páratlan végig 
Erkel F. u. végig 
Fácános dülő végig 
Hunyadi J. u. végig 
Jálicsholdas végig 
Juhász Gy köz végig 
Juhász Gyula utca végig 
Kassai u. 82-94-ig és 85-103-ig 



Kisfaludy u. 51-töl és 36-tól végig 
Kiskomáromi u. 74- páros, 79- páratlan végig 
Klapka Gy. u. végig 
Kodály Z. u. végig 
Kosztolányi D. u. végig 
Kós Károly utca végig 
Könyves K. u. végig 
Krúdy Gy köz végig 
Krúdy Gy u. végig 
Móricz Zs u. végig 
Munkácsy Mihály u. 97-115 
Nagy L. u. végig 
Pipacs utca végig 
Pozsonyi u. 77- végig, 78-tól végig 
Szélső u. 48-. végig / 49-. végig 
Temesvári u. páros oldala 
Toldi u. végig 
Tompa Mihály u. végig 
Váczi Mihály köz végig 
Vasút u. 1-13-ig 
Gyáli Tátika Óvoda Klapka utcai székhely 

7. számú védőnői körzet (körzetazonosító: 130097660) 
Árpád u. végig  
Bercsényi u. végig  
Bocskai u. végig  
Damjanich u. végig  
Deák u. 64-től és 57-től végig  
Kossuth u. 54-96 és 57-99  
Kőrösi u. 138-186  
Petőfi u. végig  
Rákóczi u. 54-tól és 57-től végig  
Széchenyi u. 58-100 és 51-93  
Szent István u. 58-96 és 57-95  
Wesselényi u. 16-tól végig  
Zrínyi u. végig 
Gyáli Tulipán Óvoda 
Iskola-egészségügyi (védőnői) körzetek 
1. Gyáli Ady Endre Általános Iskola 

ÉSZC Eötvös József Technikum 
2. Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 

Gyáli Zrínyi Miklós Általános Iskola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. függelék a    /2021. (III.     ) önkormányzati rendelethez 
Az egyes alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók, praxisjogosult orvosok, illetve védőnők 

listája 
 
A nyolc háziorvosi körzethez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza: 

körzet 
azonosító 

kód 

körzet típusa 
(területi vagy 
intézményi) 

körzet megnevezése 
körzetet működtető 

egészségügyi szolgáltató 
neve 

szolgáltató 6 jegyű 
azonosítója 

praxisjogosult 
orvos neve 

130091013 területi 1.sz. HO körzet K&M MEDICAL Kft. 013206 Dr. Hadházi Éva 

130091447 területi 2.sz. HO körzet Dr. Bíró Zsolt Kft. 512249 Dr. Bíró Zsolt 

130091014 területi 3. sz. HO körzet Dr. Ködöböcz László 
Egészségügyi Kft. 012640 Dr. Ködöböcz 

László 

130091011 területi 4. sz. HO körzet Dr. Németh Ilma 
Egészségügyi Kft. 012673 Dr. Németh Ilma 

130091010 területi 5. sz. HO körzet Zu-Care Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. 507435 Dr. Bodnár Anita 

130091012 területi 6. sz. HO körzet Győriné Dr. Mező Beáta 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. 013183 Győriné Dr. 

Mező Beáta 

130091009 területi 7. sz. HO körzet Tóth-Molnár Derma-Oxi 
Egészségügyi Kft. 012712 Dr. Molnár 

Tímea 

130091482 területi 8. sz. HO körzet JEDAMED Szolgáltató Kft. 504048 Dr. Jelinek 
Zsuzsanna 

 
A négy házi gyermekorvosi körzethez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 2. melléklete 

tartalmazza. 

körzet 
azonosító 

kód 

körzet típusa 
(területi vagy 
intézményi) 

körzet megnevezése 
körzetet működtető 

egészségügyi szolgáltató 
neve 

szolgáltató 6 
jegyű azonosítója 

praxisjogosult 
orvos neve 

130095006 területi 1. sz. HGYO körzet Dr. Fábri és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. 508431 Dr. Fábri Orsolya 

130095007 területi 2. sz. HGYO körzet ZSUMED Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. 971700 Dr. Szabó 

Zsuzsanna 

130095008 területi 3. sz. HGYO körzet dr. Bérces Egészségügyi Bt. 013234 Dr. Bérces Enikő 

130095004 területi 4. sz. HGYO körzet Vihánc-Med Kerámia BT. 501654 Dr. Tarnai Rita 

 
A négy fogorvosi körzethez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

körzet 
azonosító 

kód 

körzet típusa 
(területi vagy 
intézményi) 

körzet megnevezése 
körzetet működtető 

egészségügyi szolgáltató 
neve 

szolgáltató 6 
jegyű azonosítója 

praxisjogosult 
orvos neve 

130096165 területi 1. sz. FO körzet Full-Dental Kft. 501054 Dr. Simon Tímea 

130096163 területi 2. sz. FO körzet Dr. Tausz Fogorvosi Bt. 013312 Dr. Tausz György 

130096164 területi 3. sz. FO körzet Dr. Bíró Violetta Lilla egyéni 
vállalkozó 113066 Dr. Bíró Violetta 

Lilla 

130096273 területi 4. sz. FO körzet dr. Bérces Egészségügyi Bt. 013234 Dr. Zékány 
Mihály 

 
 



A hét védőnői körzethez tartozó közterületek és intézmények felsorolását e rendelet 4. melléklete 
tartalmazza. 

körzet 
azonosító 

kód 

körzet típusa 
(területi vagy 
intézményi) 

körzet megnevezése 
körzetet működtető 

egészségügyi szolgáltató 
neve 

szolgáltató 6 
jegyű azonosítója védőnő neve 

130097581 területi 1. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs 

Szarkáné 
Neumann 
Andrea 

130097665 vegyes 2. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs Ignácz Eszter 

130097662 vegyes 3. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs Martoni Zsófia 

130097664 vegyes 4. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs Eperjesi Tímea 

130097663 vegyes 5. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs Szémann 

Györgyi 

130097666 vegyes 6. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs Chlopkó 

Dominika 

130097660 vegyes 7. sz. területi védőnői 
körzet 

Városi Egészségügyi 
Központ nincs Takácsné Hamar 

Katalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. függelék a    /2021. (III.     ) önkormányzati rendelethez 
Az ügyeleti ellátás 

 
I. Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet 

A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatellátást a Városi Egészségügyi Központtal kötött – többször 
módosított – megbízási szerződés alapján 2001. augusztus 1. napjától az Inter-Ambulance Egészségügyi és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.; Cg: 
01-10-047813; adószám: 24672331-2-42; Bankszámlaszám: GRÁNIT Bank Zrt. (1075 Budapest, Madách Imre 
út 13-14) 12100011-10042889-00000000) látja el. 
Az ügyeleti ellátás helye: Gyál, József Attila utca 1.  
 

II. Fogorvosi ügyelet 
A fogorvosi ügyeleti feladatellátást a Gyál Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján 
2021. április 1. napjától a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet (székhely: 1085 
Budapest, Üllői út 26., adószám: 15329808-2-42., Bankszámlaszám: MÁK 10032000-00282819-00000000) látja 
el. 
Az ügyeleti ellátás helye: Budapest VIII., Szentkirályi utca 40. 



dr. Szlifka-Ágoston Zita_2021.március 1. 

5. sz. melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

I. Társadalmi hatás: A rendelet kiegyensúlyozottabbá teszi és folyamatosan biztosítja az 

egészségügyi alapellátáson belül a védőnői feladatok ellátását. Optimálisabb méretűvé válnak a 

védőnői körzetek. 

II. Gazdasági hatás: A rendeletnek közvetlen gazdasági hatása nincs. 

III. Költségvetési hatás: A rendeletnek közvetlen költségvetési hatása nincs. 

IV. Környezeti következményei: A rendeletnek közvetlen környezeti következménye nincsen. 

V. Egészségi következményei: A rendelet Gyál Város lakossága számára a hatékonyabb és 

optimálisabb védőnői ellátás igénybevételét teremti meg. Kiegyenlítődik az egyes védőnői körzetre 

jutó kisgyermekek/várandók anyák száma. 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezett módosítások nem növelik az eddigi 

adminisztratív terheket.  

VII. Megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását az indokolja, hogy az elmúlt években a 

védőnői körzetekben lakosságszámbeli aránytalanság alakult ki. A módosítással a védőnők 

munkaterhelése kiegyenlítődik, jobb minőségű ellátás nyújtására nyílik lehetőség. 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának elmaradása 

esetén a védőnők leterheltsége tovább nő, a folyamatos helyettesítések miatt a kisgyermekek 

követése nehezebbé válik és az ellátás folytonossága veszélybe kerülhet. 

IX. Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet 

alkalmazásával kapcsolatosan felmerülő feltételek adottak. 



Tárgy: Javaslat a központi orvosi 
ügyelet megszervezésének 
előrehaladásáról szóló 
intézményvezetői beszámoló 
elfogadására, valamint a 
130/2020. (IX.24.) sz. KT 
határozat egyes pontjainak 
módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 130/2020. (IX.24.) sz. határozatával (a továbbiakban: 
Határozat) úgy döntött, hogy a központi orvosi ügyeletet az általa fenntartott intézményen, a Városi 
Egészségügyi Központon (a továbbiakban: VEK) keresztül, a Vecsési Ügyeleti Szolgálattal együttműködve 
kívánja megszervezni. A Határozat szerint a VEK intézményvezetőjének feladata az ezzel kapcsolatos 
humánpolitikai, szervezési és adminisztratív feladatok elvégzése. A Határozat értelmében 2020. december 31. 
napjáig, de legkésőbb 2021. június 30. napjáig szükséges az ezzel kapcsolatos teendőket az intézményvezetőnek 
elvégeznie. Tekintettel az egészségügyben, és ennek részeként az egészségügyi alapellátásban végbemenő 
változásokra és átszervezésekre, melyeknek a vége még nem látható, és az ügyeleti ellátással kapcsolatos 
kormányzati elképzelések még nem kristályosodtak ki, javasolt a 2021. június 30-ai határidő prolongálása 
legalább fél évvel, 2021. december 31. napjára. 2020. december 21. napján az ügyeleti ellátás 2021. évi 
biztonságos nyújtása érdekében Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető az Inter-Ambulance Zrt.-vel kötött 
megbízási szerződést változatlan megbízási összeg mellett 2021. január 1. napjától – közös megegyezéssel – úgy 
módosította, hogy a szerződés hatálya 2021. december 31. napjáig meghosszabbodhat. A 2020. december 21-ei 
szerződésmódosításhoz (1.sz.melléklet) a Polgármester hozzájárult.  

A Határozat 6. pontja értelmében az intézményvezetőnek 2020. november 30. napjáig be kellett számolnia a 
Képviselő-testületnek a végrehajtás előrehaladásáról. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs intézményvezető novemberi 
beszámolóját Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere 109/2020. (XI.29.) sz. határozatával elfogadta, 
melynek 2. pontja értelmében az intézményvezetőnek 2021. március 31. napjáig ismételten be kell számolni az 
esetleges fejleményekről, előrelépésekről. Az intézményvezető 2021. március 8. napján kelt beszámolóját az 
előterjesztés 2.sz.mellékleteként olvashatják. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményvezetői beszámolót megvitatni, és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel 
elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 

1. megismertem, és elfogadom a Városi Egészségügyi Központ vezetőjének a központi orvosi ügyelet 
megszervezésének előrehaladásáról szóló beszámolóját, 

2. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2020. (IX.24.) sz. határozatának 4. és 5. pontját 
az alábbiak szerint módosítom: 

„4. tudomásul veszi, hogy a 24 órás központi orvosi ügyeleti szolgáltatását az Inter-Ambulance Zrt. 2020. 
december 31. napjáig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig látja el, 

5. felkéri a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét, hogy a biztonságos orvosi ügyeleti ellátás 
biztosítása érdekében szükséges humánpolitikai és szervezési feladatokat hajtsa végre, és 2020. december 31. 
napjáig, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig az orvosi ügyeleti ellátás megszervezéséről, a Vecsési 
Ügyeleti Szolgálattal együttműködve gondoskodjon,” 

3.  felkérem a Városi Egészségügyi Központ intézményvezetőjét, hogy az orvosi ügyelet 
megszervezésének alakulásáról a Képviselő-testületnek 2021. szeptember 30. napjáig számoljon be, 
valamint amennyiben a szervezéssel kapcsolatban képviselő-testületi döntés igénye merül fel, akkor azt 
haladéktalanul terjessze a Képviselő-testület elé, 

4. felhatalmazom az intézményvezetőt a további szükséges intézkedések megtételére. 



Határidő: 1. és 4. pont azonnal 
2. pont  2021. december 31. 
3. pont  2021. szeptember 30. 

Felelős:  Polgármester, intézményvezető 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
 
Gyál, 2021. március 2. 
 
 
             Nagy József Elek 
               alpolgármester 
 
Melléklet: 

1. 2020. december 21-ei szerződés-módosítás 
2. Dr. Szécsényi-Nagy Balázs beszámolója 
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