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4. számú Melléklet a 23/2020.(VII.28.) önkormányzati rendelethez1 

VÉDŐNŐI KÖRZETEKHEZ TARTOZÓ UTCÁK JEGYZÉKE 

1. számú védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Fiumei u.  186-260 - 

Fiumei u.  207-245  

Homok köz teljes  

Homok u. teljes - 

Juhász Gyula u. teljes - 

Karinthy Ferenc u.  teljes - 

Muskátli u. teljes - 

Mű út  183-259 - 

Mű út  218-266  

Nyár u. teljes  

Nyúl köz teljes - 

Nyúl u. teljes - 

Orgona u. teljes - 

Rejtő köz teljes - 

Szabadkai u.  162-240-ig -                        

Szabadkai u.  167-239-ig - 

Szabadság u. Szabadkai u. és a Fiumei u. 

közötti rész 

- 

Szegfű u. teljes - 

Váci M. u.  44-végig -                        

Váci M. u.  47-től végig - 

Viola u. teljes - 

Vosztok u. teljes - 

Zerge u. teljes - 

Zerge köz teljes  

 

2. számú védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Agyag u. teljes - 

Amur köz teljes - 

Angolna köz  teljes - 

Bagoly u.  teljes - 

 
1 Módosította a 32/2020.(XI.24.) önk. rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. december 1-től. 



oldal 2 / 7 
 

Barackos köz  teljes - 

Barackos u. teljes - 

Bogrács u.  teljes - 

Busa u.  teljes - 

Compó köz teljes - 

Cseresznyés u.  teljes - 

Csuka köz  teljes - 

Diófa u.  teljes - 

Dunasziget utca teljes - 

Dunasor utca teljes - 

Fácán u.  teljes - 

Fácán köz teljes  

Fiumei u.  262-től végig - 

Fiumei u.  247-től végig -                        

Fogas köz  teljes - 

Fogoly u. teljes - 

Fürj u. teljes - 

Harkály u. teljes - 

Ibolya u. teljes  

I. – XXII. u. teljes -                        

Karám köz teljes - 

Kárász u.  teljes - 

Kavics köz teljes - 

Kavics u. teljes - 

Keszeg u. teljes - 

Meggyfa u teljes - 

Muskátli u. teljes - 

Mókus u. teljes - 

Nadály köz teljes - 

Nefelejcs teljes - 

Őz u.  teljes -                        

Pinty u. teljes - 

Ponty u. teljes - 

Rezeda u. teljes - 

Rozmaring u. teljes - 

Róka u. teljes - 

Rózsa u.  teljes - 

Sas u.  teljes - 

Sóderos u.  teljes -                        

Sügér u.  teljes - 

Süllő köz teljes - 

Sün u.  teljes - 
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Szabadkai u.  242-től végig - 

Szabadkai u. 241-től végig - 

Szarvas u. teljes - 

Százszorszép u. teljes - 

Szegfű u. teljes - 

Sziget köz teljes - 

Tégla u.  teljes - 

V. u. teljes - 

Vadászház u.  teljes - 

Viola u.  teljes - 

 

3. számú védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Akácfa u.  teljes - 

Árpád u.  teljes - 

Béke u.  teljes - 

Csemete köz  teljes - 

Csillag köz  teljes - 

Csillag u.  teljes - 

Csokonai u.  16-tól végig - 

Csokonai u. 21-től végig - 

Dob u. teljes - 

Dobó Katica u.  12-től végig - 

Dobó Katica u.  9-től végig - 

Eper u teljes - 

Erdő u.  teljes - 

Fenyő u.  teljes - 

Fiumei u. 45-től 87-ig - 

Fiumei u. 48-tól 78-ig - 

Gábor Áron köz  teljes - 

Gábor Áron u. teljes  

Gyöngyvirág u.  teljes - 

Hársfa u. teljes - 

Határ u.  teljes - 

Hold u.  teljes -                        

Honvéd köz teljes - 

Honvéd u.  teljes - 

Iskola köz   teljes - 

Iskola u. teljes - 

Jókai köz  teljes -                        

Jókai tér  teljes - 
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Jókai u.  teljes - 

József Attila u.  113-tól végig  

József Attila u. 124-től végig  

Katona János u. teljes - 

Kassai u. 34-től végig  

Kassai u. 35-től végig  

Kisfaludy u.  teljes - 

Móra Ferenc u. 29-től végig  

Móra Ferenc u. 30-tól végig  

Móricz Zsigmond u.  teljes - 

Nap u. teljes  

Nyárfa u.  teljes - 

Petőfi u.  1-27-ig    -                        

Sugár u.  teljes - 

Temesvári u.  42-től végig  

Temesvári u. 45-től végig  

Thököly I. u.  34-től végig   - 

Thököly I. u. 25-től végig  

 

4. számú védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Babits Mihály u.  teljes  

Balassi Bálint köz teljes  

Berzsenyi köz teljes  

Bem u.  teljes - 

Eötvös József u.  teljes - 

Fekete u.  teljes - 

Fiumei u.  89-től 205-ig - 

Fiumei u.  80-tól 184-ig - 

Gagarin u. teljes - 

Horváth u.  teljes - 

Ifjúság u. teljes - 

Illyés Gyula köz teljes - 

Klapka u. teljes - 

Kosztolányi Dezső u.  teljes - 

MÁV őrház teljes - 

Mű út  108-től 216-ig - 

Mű út  89-től 181-ig - 

Nap u. teljes  

Radnóti Miklós köz teljes - 

Radnóti Miklós u.  teljes - 
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Szabadkai u. 119-től 165-ig  

Szabadkai u. 136-tól 160-ig  

Szilágyi Lajos u. teljes  

Szilágyi Lajos köz teljes  

Váci Mihály u.  2-től 42-ig - 

Váci Mihály u. 1-től 45-ig - 

Veres Péter u. teljes  

Wass Albert u. teljes  

 

5. számú védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Ady Endre u.  teljes - 

Aradi u.  teljes - 

Arany J. u.  teljes - 

Arató u teljes - 

Batthyány Lajos u.  teljes - 

Belső út  teljes - 

Deák F. u.  teljes - 

Déryné u teljes - 

Dózsa György út  teljes - 

Eszterházy u.  teljes - 

Fiumei köz teljes  

Fiumei u. 1-től 43-ig  

Fiumei u. 2-től 46-ig  

Gábor Áron u. teljes  

Gábor Áron köz teljes  

Honvéd u. teljes  

Honvéd köz teljes  

Hunyadi J. u.  teljes - 

Irányi D. u.  teljes - 

József Attila u. 1-től 111-ig  

József Attila u. 2-től 122-ig  

Kandó K. u.  teljes - 

Kassai u. 1-től 33-ig  

Kassai u. 2-től 32-ig  

Kolozsvári u. teljes -                        

Kossuth Lajos u. teljes  

Lajos u.  teljes - 

Mátyás u.  teljes -                        

Mező u. teljes - 

Móra Ferenc u. 1-től 27-ig  
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Móra Ferenc u. 2-től 28-ig  

Mű út  1-37 - 

Mű út  2-48 - 

Nagyváradi u. teljes - 

Petőfi u. 29-től    teljes - 

Piac u.  teljes - 

Rakéta u. teljes - 

Sport u.  teljes - 

Szabadkai u.  1-től 53-ig - 

Szabadkai u.  2-től 62-ig - 

Temesvári u.  2-től 40-ig  

Temesvári u. 1-től 43-ig  

Thököly István u. teljes  

Varga tanya teljes - 

Vasvári P. u. teljes - 

 

6. számú védőnői körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Andrássy u.  teljes - 

Árnyas u. teljes  

Árpád Fejedelem u.  teljes - 

Átjáró köz teljes  

Attila u. teljes - 

Bornemissza u. teljes  

Csáki u.  teljes - 

Csokonai u. 2-14  

Csokonai u. 1-19  

Dobó István u. teljes  

Dobó Katica u. 1-7  

Dobó Katica u. 2-10  

Egri u. teljes  

Endresz György u. teljes  

Fiumei köz teljes  

Gárdonyi u.  teljes - 

Gyöngyösi u. teljes  

Kinizsi u.  teljes - 

Kossuth Lajos u. teljes  

Koszorú u. teljes  

Ledina dűlő teljes  

Madách István u. teljes  

Mária u. teljes  



oldal 7 / 7 
 

Kölcsey u. teljes - 

Mikes K. u.  teljes - 

Mikszáth u.  teljes - 

Móra Ferenc u.   2-28 - 

Móra Ferenc u.  1-27 - 

Mozdony u. teljes -                        

Munkácsy u.  teljes - 

Mű út   39-87 - 

Mű út  50-106 - 

Nagy Lajos u.  teljes - 

Pázmándi u.  teljes - 

Rákóczi u. teljes - 

Szabadkai u. 55-től 117-ig  

Szabadkai u. 64-től 134-ig  

Széchenyi u.  teljes - 

Táncsics u.  teljes - 

Thököly u. 2-34  

Thököly u. 1-23  

Tölgyfa u. teljes  

Vörösmarty u.  teljes - 

Zrínyi u.  teljes - 

 


