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Tisztelt Képviselő-testület!  

A Tisztelt Képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról 

szóló 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 2021 

szeptemberében módosította, az új területi védőnői körzet létrehozásával. 

 

A jelen előterjesztés keretében javasolt rendelet-módosítás eredményeképpen a 2017- 2022. 

között elnevezett új utcák bevezetésre kerülnének a felnőtt háziorvosi, gyermek 

háziorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi és védőnői körzeteket leíró 

utcajegyzékekbe, így 15 új utca körzetbe sorolása valósulna meg. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Alapellátási tv.) 6. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete 

- a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - 

rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. 

 

Az Alapellátási tv. 6. § (2) bekezdés értelmében a körzetek megállapítása és kialakítása 

során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos módszertani intézet (jelenleg: 

OKFŐ) - védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos -, valamint a működési engedély 

kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is.  

 

Az Országos Kórházi Főigazgatóság részére 2022. szeptemberben elküldésre került a 

körzethatár módosítására irányuló véleményezési kérelmünk, amellyel kapcsolatban a 

megkeresett szerv azt nyilatkozta, hogy nem tesz észrevételt. Válaszuk az előterjesztés 3. 

számú mellékleteként került csatolásra. 

 

A jogszabály rendelkezésnek megfelelően az országos tisztifőorvos, valamint a működési 

engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv (Budapest 

Főváros Kormányhivatala XX. kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya) véleményét is 

szóban megkértük. Tájékoztatásuk értelmében előzetes véleményt körzet átalakítására és 

létrehozására kell kérelmezni. Az utcajegyzék kiegészítése a működési engedélyeket nem 

érinti, csak tájékoztatási kötelezettsége van az Önkormányzatnak a hatóság felé. 

 

A felnőtt háziorvosok, gyermek háziorvosok, fogorvosok, és a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Intézményén keresztül a védőnők 

tájékoztatása megtörtént arról, hogy az újonnan elnevezett utcák neveivel ki kell bővíteni a 

praxisok utcajegyzékét, amely egyben az érintett orvosokkal megkötött feladat-ellátási 

szerződések 1.sz. mellékletének módosítását is jelenti. A tájékoztatással egyidejűleg 

véleményük kikérése is megtörtént. 

 

A visszaérkezett válaszok szerint az érintett praxisok háziorvosai elfogadták a körzetükhöz 

tartozó újonnan elnevezett utcákat, ezáltal az oda bejelentkező lakosokat. Két utca – a Czifra 

és a Bodzavirág utca - területi elhelyezésének tisztázását kérték, melynek megtörténtét 

követően ezek az illetékes körzetekhez kerülnek besorolásra.  

 



Egy háziorvos jelezte, hogy körzete nagyobb számú ellátottat már nem tud ellátni. Esetében 

az Ócsai út kivezető szakaszának bal oldali tartományáról beszélünk, amely egyetlen 

bejelentett lakossal sem rendelkezik, és lakóingatlan sem található a környéken. 

 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátó körzetek kialakításának alapvető 

követelménye, hogy megvalósuljon a beteg lakóhelyén, illetve annak közelében 

biztosított, a beteg választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes 

kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a betegség természetétől független folyamatos 

egészségügyi ellátás. 

 

A házi orvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási körzeteket területileg 

összefüggően lehatárolható földrajzi egységként kell kialakítani/meghatározni. 

 

Ez alól kivétel lehet – az alapkövetelmények gyakorlati megvalósulása érdekében – pl. a 

külterületek körzetbe sorolása (a földrajzilag legközelebb eső körzethez csatolás helyett a 

legkönnyebben és legrövidebb időn belül megközelíthető körzethez sorolás.) 

 

Az alapellátás körébe tartozó iskola-egészségügyi ellátás nem földrajzi területi elvek szerint 

kerül biztosításra, így az iskolaorvoslás nem tartozik a véleményezendő körzet-

kialakítás körébe. 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése szerint: 

 

„Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálat finanszírozására a NEAK a 

2. § j) pontja szerinti lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási 

szerződést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) lakosságának 

ellátására.” 

 

Ugyanezen szakasz (5) bekezdése szerint: 

 

„A területi ellátási kötelezettséggel érintett körzet lakosságszámát az előző év december 31-

ei állapotnak megfelelően a település jegyzője igazolja a NEAK számára minden év március 

31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerződésmódosítással 

egyidejűleg.” 

 

Az idézett rendelkezések értelmében a 2021. évi rendelet módosítását követően, a soron 

következő kötelező adatszolgáltatás 2022. március hónapban elkészült. A lekérdezést 

szolgáló programból gyűjtött adatok feldolgozásánál látható volt, hogy a korábbi években 

újonnan elnevezett utcák kimaradtak a megfelelő körzetekbe való besorolásból.  

 

2022. június 8. napján a Fővárosi Közgyűlés 428/2022. (06. 08.) határozatával újabb utcák 

elnevezését és egy helyrajzi számot fogadott el és jegyzett be a nyilvántartásokba. (A 

Szőlődomb utca körzetbe sorolása korábban megtörtént, ez esetben a 196492/2 hrsz. 

rendezése történt meg.) 



 

Az új utcák körzetbe sorolásának kimutatása 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TELEPHELY

Új utcák körzethez 

rendelése

8/2017 (III.23) Önk 

rend.1.sz.melléklet 

Háziorvosok

8/2017 (III.23) Önk 

rend.2.sz.melléklet 

Házi gyermekorovosok

8/2017 (III.23) Önk 

rend.3.sz.melléklet 

Felnőtt fogorvosok

8/2017 (III.23) Önk 

rend.4.sz.melléklet 

Gyermek fogorvosok

8/2017 (III.23) Önk 

rend.5.sz.melléklet 

Területi védőnők

Cifra u.

Bodzavirág utca

Gyáros u.

Iparos u.

Kézműves u.

Weiss Márton utca

Ibolya u.

Bajtai István utca

Fáklya u.

Táltos u.

Tearózsa u.

Boglya u.

Bokréta u.

Tutajos u.

Oázis utca

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 2.körzet

1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 4.körzet

1.körzet

3.körzet

Dr.Sós Margit

Dr.Szöllössy András 

Judit

1238 Budapest, Táncsics M.u.104. Dr.Varga Ida Dr.Csiszár Béla Dr.Soltész MariannaDr.Mikovcsák Judit

1238 Budapest, Táncsics M.u.104.

5.körzet1238 Budapest, Táncsics M.u.104.

6.körzet1238 Budapest, Táncsics M.u.104. Dr.Horváth Judit

Dr.Havrilik György

Dr.Szöllössy András 

Judit

Dr.Jakobenszky Tünde

Dr.Horváth Judit

nem érintett az új utcák besorolásában

nem érintett az új utcák besorolásában

7.körzet1238 Budapest, Táncsics M.u.104. Dr.Havrilik György Dr.Jakobenszky Tünde Dr.Hargitai Ágnes Dr.Sós Margit

Dr.Küllei Kamilla



 

A kerületi térképen is jelölésre kerültek az újonnan elnevezett utcák. 

 

 
 

 

 



2022. szeptember hónapban a rendelet-módosítási javaslat előkészítésének részeként 

lekérdezésre került az újonnan elnevezett utcákba bejelentkezett személyek száma. A 

lekérdezés napjáig csupán az Ibolya utcai társasházban mutatkozott lakosságszám (9 fő).  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján felmérésre kerültek a rendelet-

tervezet elfogadásának várható hatásai, melynek eredménye a jelen előterjesztés 2. 

mellékleteként csatolt „Hatásvizsgálati lap”-on kerül bemutatásra. 
örvény 33. § (3) m). Módosította: 2011. évi CLXXVI. törvény 67. § c).2003. évi XLIII. törvény 
33.  3) m). Módosította: 2011. évi CLXXVI. törvény 67. § c). 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében az egészségügyi 

alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló - mellékelt rendelet-tervezet szerinti - rendeletet megalkotni 

szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörében tárgyalja. 

A rendelet-tervezet elfogadása az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 27. 

 

 

 

 Kovácsné Demény Ildikó                                                       Bese Ferenc 

        az előterjesztés készítője                                          polgármester, előterjesztő 

 

 

Melléklet: 

1.. 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet (általános és 

részletes indokolással, körzettérkép) 

2. Hatásvizsgálati lap 

3. OKFŐ véleménye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 

8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdésének 9. pontjában, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Kórházi Főigazgatóság véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el. 

 

1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő – testületének az 

egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelete 1 melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete, 2. melléklete 

helyébe jelen rendelet 2. melléklete, 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete, 4. 

melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete, 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. 

melléklete lép.  

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

  Bese Ferenc  dr. Szabó Tibor 

  polgármester jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. október hó …......... napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 
 

Budapest, 2022. október  ……………. 

 

  A Jegyző nevében eljáró: 

        Vittmanné Gerencsér Judit  

          osztályvezető - helyettes 

       Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. melléklet a(z) ..../.........(..........) önkormányzati rendelethez 

"1. melléklet a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

1.1 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Császár Tivadar 

Rendelő címe: 1237 Bp., Sósmocsár u. 1-3. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Alsóhatár u. 1. és páros oldal 

Apró u. végig 

Árvíz u. végig 

Béke u.  végig 

Bíbic köz 
 

végig 

Borona u. végig 

Buszforduló u. végig 

Ciklámen út végig 

Eperföld u. végig 

Fatimai köz végig 

Fatimai u. végig 

Homokliliom u. végig 

Kertes u. végig 

Kertvárosi körút végig 

Külső Vörösmarty u. 201-től végig mko. 

Legyezőfű u. végig 

Liliomfa u. végig 

Mezőlak u. 1-3. és 2-18. 

Nagyboldogasszony u. végig 

Nevelő u. végig 

Nyír u.  végig 

  



Ökörszem köz végig 

Passuth L. u. végig 

Pistahegyi út végig 

Pistahegyi köz végig 

Sisakvirág u. végig 

Sportcsarnok u. végig 

Szent László u. (K. Török Fl. u.) 1-141-ig és 2-144-ig 

Szőlősor u. végig 

Tartsay u. 1-28-ig mko. 

Temető sor végig 

Útilapu u. végig 

Vadőr u. végig 

Vasfű u. végig 

Viziboglárka u. végig 

Zsombékos u. végig 

  



1.2 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Csimáné Dr. Orbán Dalma  

Rendelő címe: 1237 Bp. Sósmocsár u. 1-3. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Bevásárló u. végig 

Dinnyehegyi köz végig 

Dinnyehegyi út 16-tól végig 

Hrivnák Pál u. 133-tól és 152-től végig 

Irisz u. végig 

Maros u. 131-től és 136-tól végig 

Micimackó u. végig 

Nagykőrösi út végig 

Sósmocsár u. végig 

Szent László u. (K. Török Fl. u.) 
143-tól és 146-tól végig 

mko. 

Újtelep út végig 

 

  



1.3 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Szabó Nikolett 

Rendelő címe: 1237 Bp. Sósmocsár u. 1-3. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Albert Gy. u. végig 

Dinnyehegyi út 1-15-ig 

Hrivnák Pál u. 1-131-ig és 2-150-ig 

Kiskócsag u. végig 

Köves út végig 

Maros u. 1-129-ig és 2-134-ig 

Mezőlak u. 5-től és 20-tól végig mko. 

Mesgye u. végig 

Ördögszekér u. végig 

Őrgébics u. végig 

Szilágyi D. u. végig 

Tartsay u. 29-55-ig mko. 

 

  



1.4 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Havrilik György 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104.  

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Ábrahám Géza köz végig 

Bolgárföld dűlő végig 

Bólyai János u. páros oldal 

Bólyai János köz végig 

Csónakos dűlő végig 

Domonkos u. végig 

Ékes u. végig 

Erdő sétány végig 

Fáklya utca végig 

Frangepán köz végig 

Gombosszeg köz végig 

Gombosszeg u. végig 

Gőzhajó dűlő végig 

Grassalkovich út 1-79-ig é 2-82-ig 

Háncs u. végig 

Helsinki út 105-től és 106-tól végig 

Hintó u. végig 

Hold u. végig 

Homokszem u. végig 

Horgonyos dűlő végig 

Kajak dűlő végig 

Károly köz végig 

Kenu dűlő végig 

Királyhágó köz végig 

  



Kő u.  végig 

Könyves u. 1-35-ig és 2-92-ig 

Középkert utca  végig 

Ladikos dűlő végig 

Lenke u. végig 

Lóállás u. végig 

Lovas u. végig 

Meddőhányó u. végig 

Nap u. végig 

Oázis utca végig 

Öböl dűlő végig 

Pacsirta köz végig 

Pázmánd u. végig 

Pimpó u. végig 

Rézöntő u. 1-27-ig mko. 

Sámfa u. végig 

Sárkányhajó dűlő végig 

Sebész köz végig 

Sebész u. végig 

Sommás u. végig 

Stefánia u. végig 

Szapáry u. végig 

Sziget dűlő végig 

Sziget dűlő belső útja végig 

Sziget dűlő középső útja végig 

Szirmos u. végig 

Táltos utca végig 

Teknő u. végig 

Templom u. 1-29-ig és 2-34-ig 



Tószeg u. végig 

Tő utca végig 

Tömlős u. végig 

Török köz  végig 

Török u. végig 

Tutajos utca végig 

Ugarszél u. (Gubacsi alsószőlő dűlő) végig 

Vágóhíd u. 82-től végig, páros oldal 

Vezér u. végig 

Vízisport út végig 

Zátony dűlő végig 

Zeller u. végig 

Zsarátnok u. végig 

 

  



1.5 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Horváth Judit  

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Arany János u. végig 

Alsókert u. végig 

Batthyány u. végig 

Bodzavirág utca végig 

Boglya utca végig 

Bokréta utca végig 

Bozótos köz végig 

Búzafű köz végig 

Cifra utca végig 

Csendes u. végig 

Csúszda tér végig 

Dunapataj u. végig 

Ecetfa u. végig 

Fakopács u. páratlan oldal és 14-től végig 

Fodrász u. végig 

Grassalkovich út 211-től végig 

Gyáros utca végig 

Iparos utca végig 

Jelző u. végig 

Káposztásföld u. végig 

Kézműves u. végig 

Klébl M. u. végig 

Konkoly köz végig 

Középtemető u. végig 

Közös – Legelő dűlő végig 



Lápos u. végig 

MÁV őrház 7-8 végig 

Mocsaras u. végig 

Ócsai út páros oldal 

Őszirózsa u. végig 

Pályaudvar sor végig 

Pásztortáska u. végig 

Selyem kóró köz végig 

Sinpár u. végig 

Szakajtó köz végig 

Szalma u. végig 

Szamaránszki dűlő végig 

Szekér u. végig 

Szérüskert utca (Szérüskert dülő) végig 

Szitás u. 
135-től végig valamint az 

összes hrsz-os cím 

Taling u. végig 

Tearózsa utca végig 

Telefon dűlő út végig 

Tengelice u. végig 

Tompaház u. végig 

Túri István út végig 

Turján köz végig 

Vadrezeda köz végig 

Vecsés út 38-tól és 47-től végig 

Vecsés út 3739 hrsz-tól végig 

Vésnök u. végig 

Vetés u. végig 

Virágvölgy köz végig 

Virágvölgy u. végig 



Vizes u. végig 

Víztorony tér végig 

Vörös Október Mgtsz. (Ócsai út 6.) végig 

Wágner u. végig 

 

  



1.6. „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Jakab Erzsébet 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Derce köz végig 

Dobó u. végig 

Erzsébet u. 1-22-ig mko. 

Felső Duna part végig 

Felső Duna sor végig 

Grassalkovich út 81-167-ig és 84-160-ig 

Hősök tere 
1-31-ig és 30-52-ig valamint 

az összes hrsz-os cím 

Kiskert u. végig 

Kovász u. végig 

Majori út végig 

Szigetcsárda u. végig 

Szitás köz végig 

Szitás u. 75-133-ig 

Szitás u. 2-112-ig  

Táncsics M. u. 1-99-ig és 2-122-ig 

Tárcsás u. 1-17-ig mko. 

Templom u. 36-112-ig és 31-111-ig 

Újélet u. végig 

 

  



1.7 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Csima Alfréd 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104.  

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Dara u. végig 

Délitemető u. végig 

Dunapart alsó végig 

Forstner János Jakab utca végig 

Fakopács u. 2-12-ig 

Fogaskerék u. végig 

Fűzfás u. végig 

Gerenda u. végig 

Grassalkovich út 169-209-ig és 162-256-ig 

Grassalkovich út 294. (hajléktalan szálló) 

Hajómalom u. végig 

Háló u. végig 

Haraszti út 

1-21-ig és 2- végig 

valamint 

2533 hrsz-tól végig 

Házhajó u. végig 

Hősök tere 2-28-ig 

Karó u. végig 

Kisduna u. végig 

Kötél u. végig 

Lapátos u. végig 

Láva köz végig 

Láva u. végig 

Lilik u. végig 

Liszt u. végig 

Lúd u. végig 

  



Meder u. végig 

Molnár u. végig 

Nádaspart u. végig 

Nádvágó u. végig 

Országh T. u. végig 

Poszáta u. végig 

Rianás u. végig 

Sás u. végig 

Szajkó u. végig 

Szikes u. végig 

Szitás u. 114-től végig 

Tájkép u. végig 

Táncsics M. u. 101-től és 124-től végig 

Templom u. 113-tól és 114-től végig 

Tusa u. végig 

Vadevezős u. végig 

Vadréce u. végig 

Vadvíz u. végig 

Vágó köz végig 

Vágó u. végig 

Vecsés út 1-45-ig és 2-36-ig 

Vizi u. végig 

Vöcsök u. végig 

Völgyhajó u. végig 

 

  



1.8 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Szepes Miklós  

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Aranykalász u. végig 

Csibuk u. végig 

Csillag u. végig 

Erzsébet u. 23-tól mko. végig 

Gyékény u. végig 

Hősök tere 33-47-ig 

Kaláris u. végig 

Kelep u. végig 

Kenyér u. végig 

Könyves u. 

37-től és 94-től végig 

valamint 

 011420 hrsz-tól végig 

Kör u. végig 

Láng E u. végig 

Legelő u. végig 

Ludány köz végig 

Ludány utca végig 

MÁV Állomás végig 

Rézöntő u. 28-tól mko.  

Ruca u. végig 

Sürgöny u. végig 

Szabóky R. u. végig 

Szent István u. végig 

Szent István köz végig 

Szentlőrinci út végig 

Szitás u. 1-73-ig 

  



Tárcsás u. 18-tól mko. 

Tisza köz végig 

Tisza u. végig 

Töretlen u. végig 

Ugarszél út végig 

Vasút u. végig 

Vitéz u. végig 

Wekerle Sándor u. végig 

Zománc u. végig 

 

  



1.9 „Felnőtt” háziorvos neve: Dr. Varga Ida 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Apostolhegy dűlő végig 

Bajtai István utca végig 

Bercsényi u.Al végig 

Csizmadia u. végig 

Csodaszarvas u. végig 

Dél u. végig 

Elvira u. végig 

Európa u. végig 

Felsőbüki Nagy Pál u. végig 

Forgalmas u. végig 

Fűzfa köz végig 

Gombkötő u.  végig 

Grassalkovich út 
258-292, 296-tól végig 

valamint  

014505 hrsz-tól végig 

Gyár köz végig 

Haraszti út 23-tól végig  

Harmónia u. végig 

Házikert u. végig 

Homokkúp u. végig 

Horgászpart köz végig 

Horgász part  végig 

Hungária köz végig 

Hunyadi u. végig 

Ibolya utca végig 

Jakab apostol u. végig 

János apostol u. végig 



Kamion u. végig 

Karmazsin u. végig 

Kertészföld u. végig 

Lórév u. végig 

Majosház u. végig 

Máté apostol utca végig 

Millennium u. végig 

Ócsai út 
páratlan oldal valamint az 

összes hrsz-os cím 

Orbán u. végig 

Orbánhegy végig 

Orbánhegyi dűlő végig 

Pál apostol u.  végig 

Péter apostol u. végig 

Ráckeve u. végig 

Sisak u. végig 

Sodronyos u. végig 

Sportpálya u. végig 

Szőlődomb u. végig 

Szőlőfürt köz végig 

Vadászkürt u. végig 

Virágpatak út végig 

Zsellérdűlő végig 

Zsilvölgy u. végig 

Weiss Márton utca végig 

" 

 

  



   2. melléklet a(z) ..../......... (..........) önkormányzati rendelethez 

"2. melléklet a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelethez 

2.1 „Gyermek” háziorvos neve: Dr. Szöllössy -András Judit 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104.  

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Alsókert u. végig 

Arany J. u. végig 

Batthyány u. végig 

Bodzavirág utca végig 

Boglya utca végig 

Bokréta utca végig 

Bozótos köz végig 

Búzafű köz végig 

Cifra utca végig 

Csendes u. végig 

Csibuk u. 41-től és 54-től végig 

Csúszda tér végig 

Derce köz végig 

Dunapataj u. végig 

Ecetfa u. végig 

Erzsébet u. 5-től és 10-től végig 

Fakopács u. végig 

Fodrász u. végig 

Gyáros utca végig 

Grassalkovich út 125-től végig 

Hősök tere végig valamint  

az összes hrsz-os cím 

Iparos utca végig 

Jelző u. végig 



Káposztásföld u. végig 

Kenyér u. végig 

Kézműves utca végig 

Klébl M. u. végig 

Konkoly köz végig 

Középtemető u. végig 

Közös - Legelő dűlő végig 

Láng E u. 57-től és 56-tól végig 

Lápos u. végig 

Ludány köz végig 

Ludány utca végig 

MÁV Állomás végig 

MÁV őrház 7-8 végig 

Mocsaras u. végig 

Ócsai út páros oldal valamint  

az összes hrsz-os cím 

Pályaudvar sor végig 

Pásztortáska u. végig 

Selyem kóró köz végig 

Sinpár u. végig 

Szakajtó köz végig 

Sürgöny u. végig 

Szalma u. végig 

Szamaránszki dűlő végig 

Szekér u. végig 

Szérüskert utca (Szérüskert dülő) végig 

Szikes u. végig 

Szitás köz végig 

Szitás u. 
74-től mko. végig valamint az 

összes hrsz-os cím 

Taling u. végig 



Táncsics M. u. 1-99-ig és  2-104-ig 

Telefon dűlő út végig 

Templom u. 73-tól és 76-tól végig 

Tengelice u. végig 

Tompaház u. végig 

Túri István út végig 

Turján köz végig 

Vadrezeda köz végig 

Vasút u. végig 

Vecsés út 13-tól és 20-tól végig 

Vésnök u. végig 

Vetés u. végig 

Virágpatak út végig 

Virágvölgy köz végig 

Virágvölgy u. végig 

Vizes u. végig 

Vörös Október Mgtsz. (Ócsai út 6.) végig 

Wágner u. végig 

 

  



2.2„Gyermek” háziorvos neve: Dr. Csiszár Béla  

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése  Házszám tartomány 

Apostolhegy dűlő végig 

Bajtai István utca végig 

Bercsényi u. végig 

Csizmadia u. végig 

Csodaszarvas u. végig 

Dara u. végig 

Dél u. végig 

Délitemető u. végig 

Forstner János Jakab utca végig 

Dunapart alsó végig 

Elvira u. végig 

Európa u. végig 

Felsőbüki Nagy Pál u. végig 

Fogaskerék u. végig 

Forgalmas u. végig 

Fűzfa köz végig 

Fűzfás u. végig 

Gerenda u. végig 

Gombkötő u. végig 

  



Grassalkovich út 162-től végig 

Gyár köz végig 

Hajómalom u. végig 

Háló u. végig 

Haraszti út végig 

Harmónia u. végig 

Házhajó u. végig 

Házikert u. végig 

Homokkúp u. végig 

Horgászpart köz végig 

Horgászpart  végig 

Hungária köz végig 

Hunyadi u. végig 

Ibolya utca végig 

Jakab apostol u. végig 

János apostol u. végig 

Kamion u. végig 

Karmazsin u. végig 

Karó u. végig 

Kelep u. végig 

Kertészföld u. végig 

Kisduna u. végig 

Kör u. végig 

Kötél u. végig 

Lapátos u. végig 

Láva köz végig 

Láva u. végig 

Lilik u. végig 

Liszt u. végig 



Lórév u. végig 

Lúd u. végig 

Majosház u. végig 

Máté apostol utca végig 

Meder u. végig 

Millennium u. végig 

Molnár u. végig 

Nádaspart u. végig 

Nádvágó u. végig 

Ócsai út páratlan oldal 

Orbán u. végig 

Orbánhegy végig 

Orbánhegyi dűlő végig 

Országh T. u. végig 

Pál apostol u. végig 

Péter apostol u. végig 

Poszáta u. végig 

Ráckeve u. végig 

Rianás u. végig 

Sás u. végig 

Sisak u. végig 

Sodronyos u. végig 

Sportpálya u. végig 

Szajkó u. végig 

Szent István köz végig 

Szent István u. végig 

Szőlődomb u. végig 

Szőlőfürt köz végig 

Tájkép u. végig 



Táncsics M. u. 101-től és 106-tól végig 

Tusa u. végig 

Vadászkürt u. végig 

Vadevezős u. végig 

Vadréce u. végig 

Vadvíz u. végig 

Vágó köz végig 

Vágó u. végig 

Vecsés út 1-11-ig és 2-18-ig 

Vizi u. végig 

Vöcsök u. végig 

Völgyhajó u. végig 

Zsellérdűlő végig 

Zsilvölgy u. végig 

Weiss Márton utca végig 



2.3 „Gyermek” háziorvos neve: Dr. Jakobenszky Tünde  

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Aranykalász u. végig 

Bolgárföld dűlő végig 

Csibuk u. 1-39-ig és 2-52-ig 

Csillag u. végig 

Csónakos dűlő végig 

Dobó u. végig 

Domonkos u. végig 

Ékes u. végig 

Erzsébet u. 1-3-ig és 2-8-ig 

Fáklya utca végig 

Felső Duna part végig 

Felső Duna sor végig 

Gombosszeg köz végig 

Gombosszeg u. végig 

Gőzhajó dűlő végig 

Grassalkovich út 1-123-ig és 2-160-ig 

Gyékény u. végig 

Háncs u. végig 

Helsinki út 105-től és 106-tól végig 

Hintó u. végig 

Hold u. végig 

Homokszem u. végig 

Horgonyos dűlő végig 

Kajak dűlő végig 

Kaláris u. végig 

 



Kenu dűlő végig 

Kiskert u. végig 

Kovász u. végig 

Kő u.  végig 

Könyves u. végig 

Középkert utca  végig 

Ladikos dűlő végig 

Láng E u. 1-55-ig és 2-54-ig 

Legelő u. végig 

Lenke u. végig 

Lóállás u. végig 

Lovas u. végig 

Majori út  végig 

Meddőhányó u. végig 

Nap u. végig 

Oázis utca végig 

Öböl dűlő végig 

Őszirózsa u. végig 

Pázmánd u. végig 

Pimpó u. végig 

Rézöntő u. végig 

Ruca u. végig 

Sámfa u. végig 

Sárkányhajó dűlő végig 

Sebész köz végig 

Sebész u. végig 

Sommás u. végig 

Stefánia u. végig 

Szabóky R. u. végig 



Szapáry u. végig 

Sziget dűlő végig 

Sziget dűlő belső útja végig 

Sziget dűlő középső útja végig 

Szigetcsárda u. végig 

Szirmos utca végig 

Szitás u. 73-ig mko. 

Táltos utca végig 

Tárcsás u. végig 

Tearózsa utca végig 

Teknő u. végig 

Templom u. 1-71-ig és 2-74-ig 

Tisza köz végig 

Tisza u. végig 

Tószeg u. végig 

Tő utca végig 

Tömlős u. végig 

Töretlen u. végig 

Török köz  végig 

Török u. végig 

Tutajos utca végig 

Ugarszél u. (Gubacsi alsószőlő dűlő) végig 

Ugarszél út végig 

Újélet u. végig 

Vitéz u. végig 

Vízisport út végig 

Víztorony tér végig 

Wekerle u. (Sallai I u.) végig 

Zátony dűlő végig 



Zeller u. végig 

Zománc u. végig 

Zsarátnok u. végig 

 

  



2.4 „Gyermek” háziorvos neve: Dr. Papp László 

 

Rendelő címe: 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 

 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Ábrahám G. köz. végig 

Albert Gy. u. végig 

Alsóhatár u. 1. és páros oldal 

Apró u. végig 

Árvíz u. végig 

Béke u.  végig 

Bevásárló u. végig 

Bíbic köz végig 

Bolyai köz végig 

Bolyai u. páros oldal 

Borona u. végig 

Buszforduló u. végig 

Ciklámen u. végig 

Dinnyehegyi köz végig. 

Dinnyehegyi út végig 

Eperföld u. végig 

Erdő sétány végig 

Fatima u. végig 

Fatima köz végig 

Frangepán köz végig 

Homokliliom u. végig 

Hrivnák Pál u. végig 

Irisz u. végig 

Károly köz végig 

Kertes u. végig 



Kertvárosi körút végig 

Királyhágó köz végig 

Kiskócsag u. végig 

Köves út végig 

Külső Vörösmarty u. végig 

Legyezőfű u. végig 

Liliomfa u. végig 

Maros u. végig 

Mezőlak u. végig 

Mezsgye u. végig 

Micimackó u. végig 

Nagyboldogasszony u. végig 

Nagykőrösi út végig 

Nevelő u. végig 

Nyír u.  végig 

Ökörszem köz végig 

Ördögszekér u. végig 

Őrgébics u. végig 

Pacsirta köz végig 

Passuth L. u. végig 

Pistahegyi köz végig 

Pistahegyi út végig 

Sisakvirág u. végig 

Sósmocsár u. végig 

Sportcsarnok u. végig 

Szent László u. (K. Török Fl. u.) végig 

Szentlőrinci út végig 

Szilágyi D. u. végig 

Szőlősor u. végig 



Tartsay u. végig 

Temető sor végig 

Újtelep u. végig 

Útilapu u. végig 

Vadőr u. végig 

Vágóhíd u. 82-től végig a páros oldal 

Vasfű u. végig 

Vezér u. végig 

Viziboglárka u. végig 

Zsombékos u. végig 

" 



   3. melléklet a(z) ..../......... (..........) önkormányzati rendelethez 

"3. melléklet a 8/2017.(III.23.) önkormányzati rendelethez 

3.1 „Felnőtt” fogorvos neve: Dr. Mikovcsák Judit  

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104.  

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Apostolhegy dűlő végig 

Bajtai István utca végig 

Bercsényi u. végig 

Bodzavirág utca végig 

Cifra utca végig 

Csizmadia u. végig 

Csodaszarvas u. végig 

Csúszda tér végig 

Dél u. végig 

Derce köz végig 

Dobó u. végig 

Elvira u. végig 

Európa u. végig 

Felső Duna part végig 

Felső Duna sor végig 

Felsőbüki Nagy Pál u. végig 

Forgalmas u. végig 

Fűzfa köz végig 

Gombkötő u.  végig 

Grassalkovich út 81-167-ig és 84-160-ig 

Gyár köz végig 

Gyáros utca végig 

Haraszti út páratlan oldal 

Harmónia u. végig 



Házikert u. végig 

Homokkúp u. végig 

Homokszem u. végig 

Horgászpart köz végig 

Horgászpart végig 

Hősök tere végig, valamint az összes hrsz-os cím 

Hungária köz végig 

Hunyadi u. végig 

Ibolya utca végig 

Iparos utca végig 

Jakab apostol u. végig 

János apostol u. végig 

Kamion u. végig 

Karmazsin u. végig 

Kelep u. végig 

Kézműves utca végig 

Kovász u. végig 

Kör u.  végig 

Lórév u. végig 

Majosház u. végig 

Máté apostol utca végig 

Millennium u. végig 

Orbánhegy végig 

Orbán u. végig 

Orbánhegyi dűlő végig 

Pál apostol u. végig 

Péter apostol u. végig 

Pimpó u. végig 

Ráckeve u. végig 



Szigetcsárda u. végig 

Szitás köz végig 

Szitás u. 109-től és 114-től végig 

Szőlődomb u. végig 

Szőlőfürt köz végig 

Táncsics M. u. 1-99-ig és 2-104-ig 

Tömlős u. végig 

Újélet u. végig 

Vadászkürt u. végig 

Zsellérdűlő végig 

Zsilvölgy u. végig 

Weiss Márton utca végig 

 

  



3.2 „Felnőtt” fogorvos neve: Dr. Fürstner József  

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104.  

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Alsókert u. végig 

Arany J. u. végig 

Batthyány u. végig 

Bozótos köz végig 

Búzafű köz végig 

Csendes u. végig 

Délitemető u. végig 

Forstner János Jakab utca végig 

Dunapart alsó 
végig 

 

Dunapataj u. végig 

Ecetfa u. végig 

Fakopács u. végig 

Fodrász u. végig 

Grassalkovich út 169-től és 162-től végig 

Háló u. végig 

Haraszti út páros oldal 

Jelző u. végig 

Káposztásföld u. végig 

Kenyér u. végig 

Kisduna u. végig 

Klébl M. u. végig 

Konkoly köz végig 

Középtemető u. végig 

  



Közös - Legelő dűlő végig 

Lápos u. végig 

Láva köz végig 

Láva u. végig 

MÁV őrház 7-8 végig 

Ócsai út végig valamint az összes hrsz-os cím 

Országh T. u. végig 

Pászortáska u. végig 

Rianás u. végig 

Selyem kóró köz végig 

Sinpár u. végig 

Sportpálya u. végig 

Szakajtó köz végig 

Szalma u. végig 

Szekér u. végig 

Sziget dűlő végig 

Sziget dűlő középső útja végig 

Szikes u. végig 

Szitás u. 
1-107-ig és 2-112-ig valamint az 

összes hrsz-os cím 

Tájkép u. végig 

Taling u. végig 

Táncsics M. u. 101-től és 106-tól végig 

Templom u. 113-tól és 116-tól végig 

Tengelice u. végig 

Turján köz végig 

Vadevezős u. végig 

Vadrezeda köz végig 

Vadvíz u. végig 

Vágó köz végig 



Vágó u. végig 

Vecsés út 1-45-ig és 2-36-ig 

Virágpatak út  
 

végig 

Vizes u. végig 

 

  



3.3 „Felnőtt” fogorvos neve: Dr. Hargitai Ágnes 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104.  

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Aranykalász u. végig 

Boglya utca végig 

Bokréta utca végig 

Bolgárföld dűlő végig 

Csibuk u. végig 

Csónakos dűlő végig 

Dara u. végig 

Erzsébet u. végig 

Fogaskerék u. végig 

Fűzfás u. végig 

Gerenda u. végig 

Gőzhajó dűlő végig 

Grassalkovich út 1-79-ig és 2-82-ig 

Gyékény u. végig 

Hajómalom u. végig 

Házhajó u. végig 

Helsinki út 105-től és 106-tól végig 

Hold u. végig 

Horgonyos dűlő végig 

Kajak dűlő végig 

Kaláris u. végig 

Karó u. végig 

Kenu dűlő végig 

Kertészföld u. végig 

Kiskert u. végig 

  



Kötél u. végig 

Középkert utca  végig 

Ladikos dűlő végig 

Láng E u. végig 

Lapátos u. végig 

Lenke u. végig 

Lilik u. végig 

Liszt u. végig 

Lúd u. végig 

Ludány köz végig 

Ludány utca végig 

Majori út  végig 

MÁV Állomás végig 

Meddőhányó u. végig 

Meder u. végig 

Mocsaras u. végig 

Molnár u. végig 

Nádaspart u. végig 

Nádvágó u. végig 

Nap u. végig 

Oázis utca végig 

Öböl dűlő végig 

Őszirózsa u. végig 

Pályaudvar sor végig 

Poszáta u. végig 

Sárkányhajó dűlő végig 

Sás u. végig 

Sisak u. végig 

Sodronyos u. végig 



Sürgöny u. végig 

Szabóky R. u. végig 

Szajkó u. végig 

Szamaránszki dűlő végig 

Szent István köz végig 

Szent István u. végig 

Szérüskert utca (Szérüskert dülő) végig 

Sziget dűlő belső útja végig 

Szirmos utca végig 

Tárcsás u. végig 

Telefon dűlő út végig 

Templom u. 1-111-ig és 2-114-ig 

Tisza köz végig 

Tisza u. végig 

Tompaház u. végig 

Tő utca végig 

Túri István út végig 

Tusa u. végig 

Tutajos utca végig 

Ugarszél u. (Gubacsi alsószőlő dűlő) végig 

Ugarszél út végig 

Vadréce u. végig 

Vasút u. végig 

Vecsés út 47-től és 38-tól végig 

Vésnök u. végig 

Vetés u. végig 

Virágvölgy köz végig 

Virágvölgy u. végig 

Vizi u. végig 



Vízisport út végig 

Víztorony tér végig 

Vöcsök u. végig 

Völgyhajó u. végig 

Vörös Október Mgtsz. (Ócsai út 6.) végig 

Wágner u. végig 

Zátony dűlő végig 

 

  



3.4 „Felnőtt” fogorvos neve: Dr. Küllei Kamilla 

Rendelő címe: 1237 Bp. Újtelep u. 2. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Ábrahám G. köz. páratlan oldal 

Albert Gy. u. páratlan oldal 

Apró u. páratlan oldal 

Árvíz u. páratlan oldal 

Béke u.  páratlan oldal 

Bevásárló u. páratlan oldal 

Bíbic köz 
 

páratlan oldal 

Bolyai köz páratlan oldal 

Borona u. páratlan oldal 

Ciklámen út páratlan oldal 

Csillag u. páratlan oldal 

Dinnyehegyi köz páratlan oldal 

Dinnyehegyi út páratlan oldal 

Domonkos u. páratlan oldal 

Ékes u. páratlan oldal 

Eperföld u. páratlan oldal 

Erdő sétány páratlan oldal 

Fáklya utca végig 

Fatimai köz páratlan oldal 

Fatimai u. páratlan oldal 

Frangepán köz páratlan oldal 

Gombosszeg köz páratlan oldal 

Gombosszeg u. páratlan oldal 

Háncs u. páratlan oldal 

Hintó u. páratlan oldal 



Homokliliom u. páratlan oldal 

Hrivnák Pál u. páratlan oldal 

Irisz u. páratlan oldal 

Károly köz páratlan oldal 

Kertes u. páratlan oldal 

Kertvárosi körút páratlan oldal 

Királyhágó köz páratlan oldal 

Kiskócsag u. páratlan oldal 

Kő u.  páratlan oldal 

Könyves u. páratlan oldal 

Külső Vörösmarty u. páratlan oldal 

Legelő u. páratlan oldal 

Legyezőfű u. páratlan oldal 

Liliomfa u. páratlan oldal 

Lóállás u. páratlan oldal 

Lovas u. páratlan oldal 

Maros u. páratlan oldal 

Mezőlak u. páratlan oldal 

Mezsgye u. páratlan oldal 

Micimackó u. páratlan oldal 

Nagyboldogasszony u. páratlan oldal 

Nagykőrösi út páratlan oldal 

Nevelő u. páratlan oldal 

Nyír u.  páratlan oldal 

Ökörszem köz páratlan oldal 

Ördögszekér u. páratlan oldal 

Őrgébics u. páratlan oldal 

Pacsirta köz páratlan oldal 

Passuth L. u. páratlan oldal 



Pázmánd u. páratlan oldal 

Pistahegyi köz páratlan oldal 

Pistahegyi út páratlan oldal 

Rézöntő u. páratlan oldal 

Ruca u. páratlan oldal 

Sámfa u. páratlan oldal 

Sebész köz páratlan oldal 

Sebész u. páratlan oldal 

Sisakvirág u. páratlan oldal 

Sommás u. páratlan oldal 

Sósmocsár u. páratlan oldal 

Sportcsarnok u. páratlan oldal 

Stefánia u. páratlan oldal 

Szapáry u. páratlan oldal 

Szent László u. (K. Török Fl. u.) páratlan oldal 

Szentlőrinci út páratlan oldal 

Szilágyi D. u. páratlan oldal 

Szőlősor u. páratlan oldal 

Táltos utca végig 

Tartsay u. páratlan oldal 

Teknő u. páratlan oldal 

Temető sor páratlan oldal 

Tószeg u. páratlan oldal 

Töretlen u. páratlan oldal 

Török köz  páratlan oldal 

Török u. páratlan oldal 

Újtelep u. páratlan oldal 

Útilapu u. páratlan oldal 

Vadőr u. páratlan oldal 



Vasfű u. páratlan oldal 

Vezér u. páratlan oldal 

Vitéz u. páratlan oldal 

Viziboglárka u. páratlan oldal 

Wekerle u.(Sallai I u.) páratlan oldal 

Zeller u. páratlan oldal 

Zománc u. páratlan oldal 

Zsarátnok u. páratlan oldal 

Zsombékos u. páratlan oldal 

 

  



3.5 „Felnőtt” fogorvos neve: Dr. Nagy Natália Netta 

Rendelő címe: 1237 Bp. Újtelep u. 2. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Ábrahám G. köz. páros oldal 

Albert Gy. u. páros oldal 

Alsóhatár u. 1. és páros oldal 

Apró u. páros oldal 

Árvíz u. páros oldal 

Béke u.  páros oldal 

Bevásárló u. páros oldal 

Bíbic köz 
 

páros oldal 

Bolyai köz páros oldal 

Bolyai u. páros oldal 

Borona u. páros oldal 

Buszforduló u. végig 

Ciklámen út páros oldal 

Csillag u. páros oldal 

Dinnyehegyi köz páros oldal 

Dinnyehegyi út páros oldal 

Domonkos u. páros oldal 

Ékes u. páros oldal 

Eperföld u. páros oldal 

Erdő sétány páros oldal 

Fatimai köz páros oldal 

Fatimai u. páros oldal 

Frangepán köz páros oldal 

Gombosszeg köz páros oldal 

Gombosszeg u. páros oldal 



Háncs u. páros oldal 

Hintó u. páros oldal 

Homokliliom u. páros oldal 

Hrivnák Pál u. páros oldal 

Irisz u. páros oldal 

Károly köz páros oldal 

Kertes u. páros oldal 

Kertvárosi körút páros oldal 

Királyhágó köz páros oldal 

Kiskócsag u. páros oldal 

Kő u.  páros oldal 

Könyves u. páros oldal 

Köves út páros oldal 

Külső Vörösmarty u. páros oldal 

Legelő u. páros oldal 

Legyezőfű u. páros oldal 

Liliomfa u. páros oldal 

Lóállás u. páros oldal 

Lovas u. páros oldal 

Maros u. páros oldal 

Mezőlak u. páros oldal 

Mezsgye u. páros oldal 

Micimackó u. páros oldal 

Nagyboldogasszony u. páros oldal 

Nagykőrösi út páros oldal 

Nevelő u. páros oldal 

Nyír u.  páros oldal 

Ökörszem köz páros oldal 

Ördögszekér u. páros oldal 



Őrgébics u. páros oldal 

Pacsirta köz páros oldal  

Passuth L. u. páros oldal 

Pázmánd u. páros oldal 

Pistahegyi köz páros oldal 

Pistahegyi út páros oldal 

Rézöntő u. páros oldal 

Ruca u. páros oldal 

Sámfa u. páros oldal 

Sebész köz páros oldal 

Sebész u. páros oldal 

Sisakvirág u. páros oldal 

Sommás u. páros oldal 

Sósmocsár u. páros oldal 

Sportcsarnok u. páros oldal 

Stefánia u. páros oldal 

Szapáry u. páros oldal 

Szent László u. (K. Török Fl. u.) páros oldal 

Szentlőrinci út páros oldal 

Szilágyi D. u. páros oldal 

Szőlősor u. páros oldal 

Tartsay u. páros oldal 

Teknő u. páros oldal 

Temető sor páros oldal 

Tószeg u. páros oldal 

Töretlen u. páros oldal 

Török köz  páros oldal 

Török u. páros oldal 

Újtelep u. páros oldal 



Útilapu u. páros oldal 

Vadőr u. páros oldal 

Vágóhíd u. páros oldal 82-től végig 

Vasfű u. páros oldal 

Vezér u. páros oldal 

Vitéz u. páros oldal 

Viziboglárka u. páros oldal 

Wekerle u.(Sallai I u.) páros oldal 

Zeller u. páros oldal 

Zománc u. páros oldal 

Zsarátnok u. páros oldal 

Zsombékos u. páros oldal 

" 



   4. melléklet a(z) ..../......... (..........) önkormányzati rendelethez 

"4. melléklet a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

4.1 „Gyermek” fogorvos neve: Dr. Horváth Judit 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Albert Gyula u. végig 

Apró u. végig 

Árvíz u. végig 

Béke u.  végig 

Bevásárló u. végig 

Bíbic köz végig 

Ciklámen út végig 

Dinnyehegyi köz végig. 

Dinnyehegyi út végig. 

Eperföld u. végig 

Fatimai köz végig 

Fatimai u. végig 

Grassalkovich út 84-210-ig és 81-209-ig   

Homokliliom u. végig 

Hrivnák Pál u. végig 

Irisz u. végig 

Kertes u. végig 

Kertvárosi körút végig 

Kiskócsag u. végig 

Köves út végig 

Legyezőfű u. végig 

Liliomfa u. végig 

Maros u. végig 



Mezőlak u. végig 

Mezsgye u. végig 

Micimackó u. végig 

Nagyboldogasszony u. végig 

Nagykőrösi út végig 

Nevelő u. végig 

Nyír u. végig 

Ökörszem köz végig 

Ördögszekér u. végig 

Őrgébics u. végig 

Passuth L. u. végig 

Pistahegyi köz végig 

Pistahegyi út végig 

Sisakvirág u. végig 

Sósmocsár u. végig 

Sportcsarnok u. végig 

Szent László u. (K. Török Fl. u.) végig 

Szilágyi D. u. végig 

Szőlősor u. végig 

Újtelep u. végig 

Útilapu u. végig 

Vasfű u. végig 

Viziboglárka u. végig 

Zsombékos u. végig 

 

  



4.2 „Gyermek” fogorvos neve: Dr. Soltész Marianna 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Alsóhatár u. 1. és páros oldal 

Apostolhegy dűlő végig 

Bajtai István utca végig 

Bercsényi u. végig 

Buszforduló u. végig 

Csizmadia u. végig 

Csodaszarvas u. végig 

Dara u. végig 

Dél u. végig 

Délitemető u. végig 

Derce köz végig 

Dobó u. végig 

Forstner János Jakab utca végig 

Dunapart alsó végig 

Elvira u. végig 

Erzsébet u. 1-23-ig és 2-18-ig 

Fakopács u. 2-12-ig 

Felső Duna sor végig 

Felsőbüki Nagy Pál u. végig 

Fogaskerék u. végig 

Fűzfa köz végig 

Fűzfás u. végig 

Gerenda u. végig 

Gombkötő u.  végig 

Gyár köz végig 



Hajómalom u. végig 

Háló u. végig 

Haraszti út végig 

Harmónia u. végig 

Házhajó u. végig 

Házikert u. végig 

Homokkúp u. végig 

Horgászpart köz végig 

Horgászpart. végig 

Hősök tere 
1-47-ig valamint az összes 

hrsz-os cím 

Hungária köz végig 

Hunyadi u. végig 

Ibolya utca végig 

Jakab apostol u. végig 

János apostol u. végig 

Karmazsin u. végig 

Karó u. végig 

Kelep u. végig 

Kertészföld u. végig 

Kisduna u. végig 

Kovász u. végig 

Kör u.  végig 

Kötél u. végig 

Lapátos u. végig 

Láva köz végig 

Láva u. végig 

Lilik u. végig 

Liszt u. végig 

Lórév u. végig 



Lúd u. végig 

Majosház u. végig 

Máté apostol utca végig 

Meder u. végig 

Millennium u. végig 

Mocsaras u. végig 

Molnár u. végig 

Nádaspart u. végig 

Nádvágó u. végig 

Ócsai út 
páros oldal valamint az összes 

hrsz-os cím 

Orbán u. végig 

Orbánhegy végig 

Orbánhegyi dűlő végig 

Országh T. u. végig 

Pál apostol u. végig 

Péter apostol u. végig 

Poszáta u. végig 

Ráckeve u. végig 

Rianás u. végig 

Sás u. végig 

Sisak u. végig 

Sodronyos u. végig 

Sportpálya u. végig 

Szajkó u. végig 

Szent István köz végig 

Szent István u. végig 

Szentlőrinci út végig 

Szigetcsárda u. végig 

Szikes u. végig 



Szitás köz végig 

Szitás u. 
30-tól és 75-től mko. végig 

valamint az összes hrsz-os cím 

Szőlődomb u. végig 

Szőlőfürt köz végig 

Tájkép u. végig 

Táncsics M. u. végig 

Templom u. 31-től és 36-tól mko. végig 

Tusa u. végig 

Újélet u. végig 

Vadászkürt u. végig 

Vadevezős u. végig 

Vadréce u. végig 

Vadőr u. végig 

Vadvíz u. végig 

Vágó köz végig 

Vágó u. végig 

Vecsés út 1-45-ig és 2-36-ig 

Virágpatak út. végig 

Vizi u. végig 

Vöcsök u. végig 

Völgyhajó u. végig 

Zsellérdűlő végig 

Zsilvölgy u. végig 

Weiss Márton utca végig 

 

  



4.3 „Gyermek” fogorvos neve: Dr. Sós Margit 

Rendelő címe: 1238 Bp. Táncsics M. u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Ábrahám G. köz végig 

Alsókert u. végig 

Arany J. u. végig 

Aranykalász u. végig 

Batthyány u. végig 

Bodzavirág utca végig 

Boglya utca végig 

Bokréta utca végig 

Bolgárföld dűlő végig 

Bolyai köz végig 

Bolyai u. páros oldal 

Borona u. végig 

Bozótos köz végig 

Búzafű köz végig 

Cifra utca végig 

Csendes u. végig 

Csibuk u. végig 

Csillag u. végig 

Csónakos dűlő végig 

Csúszda tér végig 

Domonkos u. végig 

Dunapataj u. végig 

Ecetfa u. végig 

Ékes u. végig 

Erdő sétány végig 



Erzsébet u. 25-től és 20-tól végig 

Európa u. végig 

Fáklya utca végig 

Fakopács u. páratlan oldal és 14-től végig 

Felső Duna part végig 

Fodrász u. végig 

Forgalmas u. végig 

Frangepán köz végig 

Gombosszeg köz végig 

Gombosszeg u. végig 

Gőzhajó dűlő végig 

Grassalkovich út 2-82-ig és 211-től mko.végig 

Gyáros utca végig 

Gyékény u. végig 

Háncs u. végig 

Helsinki út 105-től és 106-tól végig 

Hintó u. végig 

Hold u. végig 

Homokszem u. végig 

Horgonyos dűlő végig 

Hősök tere 2-52-ig 

Iparos utca végig 

Jelző u. végig 

Kajak dűlő végig 

Kaláris u. végig 

Kamion u. végig 

Káposztásföld u. végig 

Károly köz végig 

Kenu dűlő végig 



Kenyér u. végig 

Kézműves utca végig 

Királyhágó köz végig 

Kiskert u. végig 

Klébl M. u. végig 

Konkoly köz végig 

Kő u.  végig 

Könyves u. végig 

Középkert utca  végig 

Középtemető u. végig 

Közös – Legelő dűlő végig 

Külső Vörösmarty u. végig 

Ladikos dűlő végig 

Láng E u. végig 

Lápos u. végig 

Legelő u. végig 

Lenke u. végig 

Lóállás u. végig 

Lovas u. végig 

Ludány köz végig 

Ludány utca végig 

Majori út  végig 

MÁV Állomás végig 

MÁV őrház 7-8 végig 

Meddőhányó u. végig 

Nap u. végig 

Oázis utca végig 

Ócsai út páratlan oldal 

Öböl dűlő végig 



Őszirózsa u. végig 

Pacsirta köz végig 

Pályaudvar sor végig 

Pászortáska u. végig 

Pázmánd u. végig 

Pimpó u. végig 

Rézöntő u. végig 

Ruca u. végig 

Sámfa u. végig 

Sárkányhajó dűlő végig 

Sebész köz végig 

Sebész u. végig 

Selyem kóró köz végig 

Sinpár u. végig 

Sommás u. végig 

Stefánia u. végig 

Sürgöny u. végig 

Szabóky R. u. végig 

Szakajtó köz végig 

Szalma u. végig 

Szamaránszki dűlő végig 

Szapáry u. végig 

Szekér u. végig 

Szérüskert utca (Szérüskert dülő) végig 

Sziget dűlő végig 

Sziget dűlő belső útja végig 

Sziget dűlő középső útja végig 

Szirmos utca végig 

Szitás u. 1-73-ig és 2-28-ig 



Taling u. végig 

Táltos utca végig 

Tárcsás u. végig 

Tartsay u. végig 

Tearózsa utca végig 

Teknő u. végig 

Telefon dűlő út végig 

Temető sor végig 

Templom u. 1-29-ig és 2-34-ig 

Tengelice u. végig 

Tisza köz végig 

Tisza u. végig 

Tompaház u. végig 

Tószeg u. végig 

Tő utca végig 

Tömlős u. végig 

Töretlen u. végig 

Török köz  végig 

Török u. végig 

Túri István út végig 

Turján köz végig 

Tutajos utca végig 

Ugarszél u. (Gubacsi alsószőlő dűlő) végig 

Ugarszél út végig 

Vadrezeda köz végig 

Vágóhíd u. 82-től végig a páros oldal 

Vasút u. végig 

Vecsés út 47-től és 38-tól végig 

Vésnök u. végig 



Vetés u. végig 

Vezér u. végig 

Virágvölgy köz végig 

Virágvölgy u. végig 

Vitéz u. végig 

Vizes u. végig 

Vízisport út végig 

Víztorony tér végig 

Vörös Október Mgtsz. (Ócsai út 6.) végig 

Wágner u. végig 

Wekerle u.(Sallai I u.) végig 

Zátony dűlő végig 

Zeller u. végig 

Zománc u. végig 

Zsarátnok u. végig 

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. melléklet a(z) ..../......... (..........) önkormányzati rendelethez 

 

"5. melléklet a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelethez 

 

5.1. 1.védőnői körzet ÁNTSZ kódja: 430097966 

Rendelő címe: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Alsókert u. 1-11,  

Batthány u. 1-37, 2-46 

Bodzavirág utca végig 

Bozótos u. 1-3, 2-6 

Búzafű u. 1-3,  2-4 

Cifra u. végig 

Csendes u. 1-117 

Csúszda tér 1,  2-6 

Ecetfa u. 1-31,  2-32 

Európa u. végig 

Fakopács u. 1-47,  2-38 

Fodrász u. 1-9,  2-8 

Forgalmas u. végig 

Gyáros u. végig 

Iparos u. végig 

Kamion u. végig 

Káposztásföld u. 1-39,  2-34 

Kézműves u. végig 

Konkoly köz 1-3, 2-4 

Középtemető u. 1-19,  2-24 

Lápos u. 1-21,  2-18 

Máv őrház 9 

Mocsaras u. 1-3, 2-6 

Ócsai u. hrsz.  

Pásztortáska u. 1-7, 2 

Selyemkóró u. 1-3, páros oldal  üres 

Sínpár u. 1-18 

Szakajtó u. 1-7, 2-8 

Szalma u. 1-15, 2-18 



Szekér u. 1-17,  2-20 

Szirmos u. 1-9 

Szitás u. 139-174, 140-174 

Táling u. 1-45 

Telefon dűlő végig 

Templom u. 139-től végig, 142-től végig 

Tengelice u. 1-33,  2-30 

Tő u. 1-9,  2-12 

Turján köz 1-3,  2-4 

Vadrezeda u. 1-3,  2-4 

Vecsés út 22-104+hrsz 

Vésnök u. 1-19,  2-22 

Vetés u. 1-21,  2-36 

Virágpatak u. végig 

Virágvölgy u. 1-15,  2-28 

Vizes u. 1-3, 2-4 

 

 

 

 

  



5.2  2. védőnői körzet  ÁNTSZ kódja: 001071460 

Rendelő címe: 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése  Házszám tartomány 

Albert Gyula u.  1-19, 2-20 

Alsóhatár u.  72-80, csak páros oldal 

Bevásárló u.  végig 

Bíbic köz végig 

Buszforduló u. végig 

Ciklámen u. végig 

Dinnyehegyi köz  1-21/B, 2-8 

Dinnyehegyi út  1-37, 2-34 

Eperföld u.  végig 

Fatimai köz végig 

Fatimai u. 1-13, 2-10 

Homokliliom u. végig 

Hrivnák Pál u. 1-215, 2-194 

Írisz u.  1-11, 2-10 

Kertvárosi körút végig 

Köves út  2-196 

Legyező fű u. végig 

Liliomfa u. végig 

Maros u.  1-199, 2-204 

Mezőlak u. 6-20, 37-49 

Mezsgye u.  22-32, 23-31 

Micimackó u.  1-3/B, 2-4/B 

Nagyboldogasszony u. végig 

Nagykőrösi út  végig 

Ökörszem köz 1-3, 2-4 

Ördögszekér u. 1-7 

Őrgébics u. 2-10 

Passuth L. u. végig 

Sósmocsár u. 1-15, 2-8 

Szent László u.  107-159-ig 

Szilágyi D. u. 143-147, 146-150 

Tartsay u.  37-53, 38-56 

Újtelep u. 1-25, 2-38 

Zsombékos u. végig 

 

 

  



5.3  3.védőnői körzet ÁNTSZ kódja: 430097965 

Rendelő címe: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Bajtai István utca végig 

Bercsényi u 1-17, 2-18 

Csizmadia u. 1-19, 2-20 

Dél u. 1-57, páros oldal végig 

Elvira u. 1-71, 2-80 

Felsőbüki Nagy Pál u. 1-51,5-54 

Fűzfa köz 2,1-3 

Gombkötő u.  2-10 

Haraszti út páratlan oldal 1-48, 137-163 

Harmónia u. 1-6 

Horgászpart köz 2-114 

Házikert u. 1-21, 2-32 

Hungária köz 1-21, 2-58 

Hunyadi u. 1-51, 2-50 

Ibolya u. végig 

Joker-tó végig 

Karmazsin u. 1-51, 2-56 

Kelep u. 1-90, 2-92 

Kertészföld u. 1-15, 2-16 

Kör u. 1-31, 2-26 

Lórév u. 1-55, 2-52 

Majosház u. 1-15, 2-16 

Millennium u. 2-62 

Orbán u. 1-45 

Orbánhegy végig 

Orbánhegyi dűlő 1-71,2-50 

Ráckeve u. 1-57, 2-58 

Rianás u. 11-20 

Sisak u. 1-19, 2-20 

Sodronyos u. 1-75, 2-78 

Szent István u. 1-37, 2-34 

Szőlődomb u. 1-91, 2-70 

Tájkép u. 1-31, 2-28 

Vadászkürt u. 1-9,2-10 

Zsellér dűlő 1-15,2-28 

Zsilvölgy u. 1-61,2-58 

Weiss Márton utca végig 

 



5.4  4.védőnői körzet ÁNTSZ kódja: 001071459 

Rendelő címe: 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 1. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke:  

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Ábrahám G. köz. 1-7, 2-8 

Apró u. 1-19, 2-40 

Árvíz u. 1-35, 2-28 

Béke u. 1-35, 2-38 

Bolgárföld dűlő hrsz 

Bolyai köz 1, 2-8 

Bolyai u. 1-21, 2-6 

Borona u. 1-43, 2-48 

Erdő sétány végig 

Frangepán köz 1-3, 2-4 

Gőzhajó dűlő végig 

Károly köz 1-3, 2-4 

Kajak dűlő végig 

Kenu dűlő végig 

Kertes u. 1-11, 2-34 

Királyhágó köz 1-3, 2-4 

Kiskócsag u.  1-19, 2-20 

Külső Vörösmarty u. 1-275, 2-274 

Lenke u. végig 

Mezsgye u.  1-21, 2-20 

Mezőlak u. 2-4, 1-35 

Nevelő u. 1-19, 2-20 

Nyír u. 1-151, 2-62 

Öböl dűlő végig 

Pacsirta köz 1-3, 2-4 

Sárkányhajó dűlő végig 

Pistahegyi köz  1-5, 2-4 

Pistahegyi út  1-27, 2-12 

Sisakvirág u. végig 

Sportcsarnok u. végig 

Sósmocsár u.  1-3 

Szent László u.  páros oldal, és 1 -105-ig, 161-től végig 

Szentlőrinci út  végig 

Szilágyi D. u. 1-141,  2-144 

Szőlősor u. 1-9, 2-12 

Tartsay u. 1-35, 2-36-ig 

Temető sor 1-189, páros oldal temető 

Útilapu u. végig 

Újtelep u.  14-44, 27-41 

Vadőr u. 1-43, 2-46 

Vágóhíd u. 82-144 páros oldal 

Vasfű u. 1-33, 2-20 



Vezér u. 1-11, 2-20 

Viziboglárka u. végig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5  5.védőnői körzet ÁNTSZ kódja: 430097962 

Rendelő címe: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Aranykalász u. 1-23, 2-28 

Csibuk u. 1-39, 2-52 

Csillag u. 1-9, 2-8 

Dunapataj u. 1-41, 2-38 

Domonkos u. 1-33, 2-30 

Ékes u. 1-9, 2-14 

Fáklya u. 1-3 

Gombosszeg köz 1-11, 2-14 

Gombosszeg u. 1-17 

Grassalkovich út 1-37, 2-160 

Gyékény u. 1-25, 2-26 

Háncs u. 1-9, 2-10 

Helsinki u. végig 

Hintó u. 1-44, 2-10 

Homokszem u. 1-5, 2 

Kaláris u. 1-7, 2-16 

Klébl Márton u. 1-39, 2-34 

Kiskert sor 1-43, 2-64 

Kő u.  2-20, páros oldal erdő 

Könyves u. 1-101, 2-132 

Láng E u. 1-41, 2-54 

Legelő u. végig 

Lóállás u. 1-25, 2-28 

Lovas u. 1-35, 2-34 

Majori út  1-19, 2-20 

Őszirózsa u. 2-44 

Pázmánd u. 1-9, 2-12 

Pimpó u. 1-5, 2-6 

Ruca u. 1-5, 2-12 

Sámfa u. 1-7, 2-10 

Sebész u. 1-35, 2-46 

Sebész köz 1-5, 2-6 

Sommás u. végig 

Stefánia u. 1-37, 2-36 

Szabóky R. u. 1-31, 2-46 

Szapáry u. 1-17, 2-18 

Tárcsás u. 18-50, 21-51 



Táltos u. 1-15, 2-22 

Tearózsa u. végig 

Teknő u. 1-11, 2-12 

Tisza u. 1-15, 2-12 

Tisza köz végig 

Tószeg u. 1-21, 2-38 

Tömlős u. 1-3, 2-6 

Töretlen u. 1-9, 2-10 

Török u. 17-35, 22-64 

Török köz 1-3 

Túry István u. hrsz 

Ugarszél u.  2-40, páros oldal erdő 

Vitéz u. 1-13, 2-10 

Wágner u. 1-9, 2-8 

Wekerle u. 1-47, 2-50 

Zeller u. 1-19, 2-18 

Zománc u. 1-15, 2-10 

Zsarátnok u. 1-27, 2-26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.6. 6.védőnői körzet ÁNTSZ kódja: 430097967 

Rendelő címe: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Arany J. u. 1-35, 2-38 

Boglya u. hrsz 

Bokréta u. 1-15, 2-16 

Csibuk u. 41-77, 54-90 

Derce köz 2, 1-5 

Erzsébet u. 1-51, 2-50 

Grassalkovich út 39-169 

Hősök tere 5-45, 8-52 

Jelző u. 1-17, 2-18 

Kenyér u. 1-79, 2-68 

Köz–s - Legelő dűlő végig 

Láng E u. 43-77, 56-92  

Ludány köz 1-5, 2-8 

Ludány utca 1-19, 2-14 

MÁV Állomás 9 

Pályaudvar sor 2 

Rézöntő u. 1-51, 2-36 

Sürgöny u. 1-13 

Szamaránszki dűlő hrsz 

Szérüskert utca (Szérüskert dülő) 2-18 

Szikes u. 1-25, 2-24 

Szitás köz 1-7, 2-6 

Szitás u. 1-137, 2-138 

Tárcsás u. 1-51 

Templom u. 2-140, 1-137 

Tompaház u. 1-17, 2-14 

Vasút u. 1-9, 2-10 

Vecsés út 13-104  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.7 7. védőnői körzet ÁNTSZ kódja: ……………… 

Rendelő címe: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 104. 

A körzethez tartozó utcák jegyzéke: 

 

Utca megnevezése Házszám tartomány 

Apostolhegy dűlő  1-6,  

Bolgárföld u. végig 

Csodaszarvas u. 1-3, 2-4,  

Csónakos dűlő 1-4,  

Gőzhajó dűlő végig 

Dara u. 1-45, 2-44 

Délitemető u. 1-33,  

Dobó u. 1-25,  2-36 

Dunapart alsó 2-4, 1-5,  

Felső Dunapart u. végig 

Felső Dunasor u. 1-41,  2-50 

Fogaskerék u. 1-5, 2-4,  

Foster János Jakab u. 1-20,  

Fűzfás u. 1-9, 2-12 

Grassalkovics út 52-210.-ig , 171.-től végig 

Gerenda u. 1-3, 2-4 

Gyár köz végig 

Hajómalom u. 1-5, 2-4,  

Háló u. 1-25, 2-22,  

Házhajó u.  1-157,  

Haraszti páros 2-44 

Horgonyos dűlő végig 

Hold u. 2,  1-7 

Homokkúp u. 1-5, 2-6 

Horgászpart u. 2-12,  

II. számú Napsugár Óvoda  

Jakab apostol u. 1-5,  

János apostol u. 2-14,  

Kajak dűlő végig 



Kenu dűlő végig 

Karó utca végig 

Kisduna u. 1-29, 2-26,  

Kovász u. 2-22, 1-9 

Kötél u. 1-3, 2-6,  

Ladikos dűlő végig 

Ladikos dűlő végig 

Lapátos u.  1-4,  

Láva u. 1-29, 2-32,  

Láva köz 1-5, 2-8,  

Lilik u. 1-4,  

Liszt u. 1-47 

Lúd u. 1-4,  

Máté apostol u. 1-7,  

Meder u. 1-4,  

Meddőhányó u. páros oldal végig, 3-5 

Molnár u. 1-118 

Nap u. 1-11, 2-10 

Nádaspart u. 1-14,  

Nádvágó u. 1-3,  

Oázis utca végig 

Országh Tivadar u. 2 

Pál apostol u. 1-16,  

Péter apostol u. 1-5,  

Poszáta u. 1-5,  

Rianás u. 1-11,2-10 

Sás u. 1-4,  

Sportpálya u. 1-3,  

Szajkó u. 2-32,  

Sziget dűlő  végig 

Sziget dűlő középső végig 

Sziget dűlő belső végig 

Szigetcsárda u. végig 



Szőlőfürt köz 1-5,  

Táncsics u. 1-139,   2-144 

Tusa u. 1-25, 2-14 

Tutajos utca végig 

Újélet u. 1-19,  2-14 

Zátony dűlő végig 

Vizi u. 1-5,  

Vadréce u. 1-4,  

Vadvíz u. 1-4,  

Vágó u. 2-4,  

Vágó köz 1-3,  

Vecsés út 1-11, 2-20 

Vizisport u. 1-33, 34-68,  

Vöcsök u. 1-4,  

Vadevezős u. végig  

Völgyhajó u. 1-89,  

" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő -testületének 

az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 

8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

......./........ )............) önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

Az egészségügyi alapellátási körzethatárok megállapításáról szóló 8/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása a kerületben újonnan 

elnevezett utcák felnőtt háziorvosi, gyermek háziorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek 

fogorvosi és védőnői körzeteket leíró utcajegyzékekbe való besorolása érdekében 

szükséges.  

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1.§-hoz 

 

E szakasz rendelkezése alapján a Rendelet 1-5. mellékleteit képező, a felnőtt háziorvosi, 

gyermek háziorvosi, felnőtt fogorvosi, gyermek fogorvosi és védőnői körzeteket leíró 

utcajegyzékek helyébe új, az újonnan elnevezett utcák neveit is tartalmazó utcajegyzékek 

lépnek, ezáltal megvalósul az újonnan elnevezett kerületi utcák körzetekbe sorolása. 

  

A 2. §-hoz 

 

 

A Rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

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

A tervezett jogszabály várható következményei: 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása: háziorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés biztosítása az újonnan elnevezett 

utcákban élők számára  
Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelet megalkotása elősegíti az 

Alapellátási. tv. 88. §-ában 

megfogalmazott előírás (a beteg 

lakóhelyén, illetve annak közelében 

biztosított, a beteg választása alapján 

igénybe vehető, hosszú távú, személyes 

kapcsolaton alapuló, nemtől, kortól és a 

betegség természetétől független 

folyamatos egészségügyi ellátás) 

megvalósulását. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása nem számottevő. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A kerületben újonnan elnevezett utcák 

háziorvosi/fogorvosi/védőnői körzetekbe 

sorolása érdekében szükséges 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Az alapellátási szolgáltatás késedelme, 

elmaradása. A módosítás elmaradásával a 

betegpanaszok várható növekedése, a 

betegek indokolatlan utaztatása, 

betegjogok sérülése. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A szükséges személyi, szervezeti és tárgyi 

feltételek jelenleg rendelkezésre állnak. 

 

 


