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

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEKHEZ TARTOZÓ UTCÁK JEGYZÉKE 

1. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ utcarész Megjegyzés: 

Ady Endre utca teljes - 

Aradi utca teljes - 

Arany János utca teljes - 

Arató utca teljes - 

Batthyány Lajos utca teljes - 

Belső utca teljes - 

Csillag utca teljes - 

Deák Ferenc utca teljes - 

Déryné utca teljes - 

Dózsa György utca teljes - 

Eszterházy Pál utca teljes - 

Hunyadi János utca teljes - 

Irányi Dániel utca teljes - 

József Attila utca 2 házszámtól 80/A házszámig folyamatosan 

Kandó Kálmán utca teljes - 

Kolozsvári utca teljes - 

Külső Mű út teljes - 

Lajos utca teljes -                        

Mátyás utca 1 házszámtól 82 házszámig páratlan 

Mátyás utca 2 házszámtól végig páros 

Mező utca teljes - 

Mű út 2 házszámtól 42 házszámig páros 

Mű út 1 házszámtól 11 házszámig páratlan 

Nagyváradi utca teljes - 

Petőfi utca 2 házszámtól végig páros 

Petőfi utca 33 házszámtól végig páratlan 

Rakéta utca teljes - 

Sétáló utca teljes - 

Sport utca teljes -                        

Szabadkai utca 2 házszámtól 60/A házszámig páros 

Szabadkai utca 1 házszámtól 55/A házszámig páratlan 

Vasvári Pál utca teljes -                        

Településszintű lakosok - - 

 
1 Módosította a 32/2020.(XI.24.) önk. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. december 1-től. 
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2. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ 

utcarész 

Megjegyzés: 

Agyag utca teljes - 

Amur köz teljes -                        

Angolna köz teljes - 

Bagoly utca  teljes - 

Barackos köz teljes -                        

Barackos utca teljes - 

Bogrács köz teljes -                        

Bornemissza Gergely utca teljes - 

Busa köz teljes - 

Compó köz teljes -                        

Cseresznyés utca teljes - 

Csuka köz teljes -                        

Diófa utca teljes - 

Duna sétány teljes -                        

Dunasor teljes - 

Dunasziget utca teljes - 

Erdőszél utca teljes -                        

Fácán köz teljes - 

Fácán utca teljes -                        

Fiumei utca 186. házszámtól végig páros 

Fiumei utca 233. házszámtól végig páratlan 

Fiumei utca 2003 hrsz.-tól végig folyamatosan 

Fogas köz teljes - 

Fogoly utca teljes -                        

Fürj utca teljes - 

Halom köz teljes -                        

Harkály utca teljes - 

Homok köz teljes -                        

Homok utca teljes - 

Ibolya utca teljes - 

Kagyló köz teljes - 

Karám köz teljes -                        

Kárász utca teljes - 

Kavics köz teljes -                        

Kavics utca teljes - 

Keszeg utca teljes -                        

Kis Duna köz teljes  - 



oldal 3 / 8 
 

Márna köz teljes - 

Medve utca teljes - 

Meggyfa utca teljes - 

Mókus utca teljes -                        

Muskátli utca teljes - 

Mű út 288. házszámtól végig páros 

Nadály köz teljes - 

Nefelejcs utca teljes -                        

Nyár utca 62. házszámtól végig páros 

Nyár utca 77. házszámtól végig páratlan 

Nyúl utca teljes - 

Orgona utca teljes -                        

Őz utca teljes - 

Pinty utca teljes -                        

Ponty utca teljes - 

Rezeda utca teljes - 

Róka utca teljes -                        

Rozmaring utca teljes - 

Rózsa utca teljes -                        

Rubicon köz teljes - 

Sas utca teljes -                        

Sóderos utca teljes - 

Sügér köz teljes - 

Süllő köz teljes -                        

Sün út teljes - 

Szabadkai utca 201.házszámtól végig páratlan 

Szabadkai utca 220. házszámtól végig páros 

Szabadkai utca 2212 hrsz-tól végig folyamatosan 

Szarvas utca teljes - 

Százszorszép utca teljes -                        

Szegfű utca teljes - 

Tégla út teljes - 

I. utca teljes -                        

II. utca teljes - 

III. utca teljes - 

IV. utca teljes -                        

V. utca teljes - 

VI. utca teljes -                        

VII. utca teljes - 

VIII. utca teljes -                        

IX. utca teljes - 

X. utca teljes - 
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XI. utca teljes -                        

XI/A. utca teljes - 

XII. utca teljes - 

XIII. utca teljes -                        

XIV. utca teljes - 

XIV/A utca teljes -                        

XV. utca teljes - 

XVI. utca teljes - 

XVII. utca teljes -                        

XVII/A utca teljes -                        

XVIII. utca teljes -                        

XVIII/A utca teljes - 

XIX. utca teljes -                        

XX. utca teljes - 

XXI. utca teljes - 

XXII. utca teljes -                        

Vadászház utca teljes - 

Viola utca teljes -                        

Zerge köz teljes - 

Zerge utca teljes -                        

 

 

3. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ 

utcarész 

Megjegyzés: 

Andrássy utca teljes - 

Árnyas utca teljes -                        

Attila utca teljes - 

Csáki utca teljes -                        

Csokonai utca teljes - 

Dobó István utca teljes -                        

Dobó Katica utca 1 házszámtól 19 házszámig folyamatosan 

Egri utca teljes - 

Endresz György utca teljes -                        

Erdészlak teljes - 

Gárdonyi utca teljes -                        

Gárdonyi Géza köz teljes - 

Gere tanya teljes -                        

Gyöngyösi utca teljes - 

Hold utca teljes -                        
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Kinizsi utca teljes - 

Koszorú utca teljes -                        

Kölcsey Ferenc utca teljes - 

Ledina dűlő teljes -                        

Madách utca teljes - 

Mária utca teljes -                        

Mikes Kelemen utca teljes - 

Mikszáth utca teljes -                        

Munkácsy utca teljes - 

Nagy Lajos utca teljes -                        

Nyár utca 2 házszámtól 58 házszámig páros 

Nyár utca 1 házszámtól 75 házszámig páratlan 

Pázmándi utca teljes - 

Rákóczi utca teljes -                        

Széchenyi utca 15/A házszámtól végig páratlan 

Széchenyi utca 64 házszámtól végig páros 

Táncsics utca teljes - 

Thököly utca 1 házszámtól 23/A 

házszámig 

páratlan                        

Thököly utca 2 házszámtól 34 házszámig páros 

Tompa Mihály utca teljes - 

Tölgyfa utca teljes -                        

Vízmű utca teljes - 

Vörösmarty utca teljes -                        

Zrínyi utca teljes - 

 

 

4. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ 

utcarész 

Megjegyzés: 

Árpád Fejedelem utca teljes - 

Fiumei köz teljes -                        

Fiumei utca 2 házszámtól 78 házszámig páros 

Fiumei utca 1 házszámtól 131 házszámig páratlan 

Gyalog utca teljes - 

József Attila utca 79 házszámtól végig folyamatosan                    

Kassai utca teljes - 

Kossuth Lajos utca teljes -                        

Móra Ferenc utca teljes - 

Mozdony utca teljes -                        
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Mű út 13 házszámtól 131/D 

házszámig 

páratlan 

Mű út  46 házszámtól 150 házszámig páros 

Nap utca teljes - 

Szabadkai utca 57 házszámtól 117/A 

házszámig 

páratlan                        

Szabadkai utca 62 házszámtól 138 házszámig páros 

Széchenyi utca 1 házszámtól 13 házszámig páratlan 

Széchenyi utca 2 házszámtól 62 házszámig páros 

Temesvári utca teljes - 

 

 

5. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ 

utcarész 

Megjegyzés: 

Átjáró köz teljes - 

Babits Mihály utca teljes -                        

Balassi Bálint köz teljes - 

Bem utca teljes -                        

Bercsényi Miklós köz teljes - 

Berzsenyi Dániel köz teljes -                        

Eötvös utca teljes - 

Fekete utca teljes -                        

Fiumei utca 80. házszámtól 184/D. 

házszámig 

páros 

Fiumei utca 133. házszámtól 231. L. 

épület házszámig 

páratlan 

Gagarin utca teljes - 

Horváth utca teljes - 

Ifjúság utca teljes -                        

Illyés Gyula köz teljes - 

Juhász Gyula utca teljes -                        

Kakukkfű utca teljes - 

Karinthy Frigyes utca teljes - 

Klapka utca teljes -                        

Kosztolányi Dezső utca teljes - 

Máv Őrház teljes -                        

Mű út 133. házszámtól végig páratlan 

Mű út 152. házszámtól 286. 

házszámig 

páros 
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Mű út 4967/000 hrsz.-tól végig folyamatosan 

Radnóti Miklós köz teljes - 

Radnóti Miklós utca teljes - 

Rejtő köz teljes -                        

Szabadkai utca 119. házszámtól 199. 

házszámig 

páratlan 

Szabadkai utca 140. házszámtól 218. 

házszámig 

páros 

Szabadság utca teljes - 

Szilágyi Lajos köz teljes -                        

Szilágyi Lajos utca teljes - 

Váci Mihály köz teljes -                        

Váci Mihály utca teljes - 

Veres Péter utca teljes -                        

Vosztok utca teljes - 

Wass Albert utca teljes -                        

 

 

6. számú házi felnőtt háziorvosi körzethez tartozó utcák jegyzéke 

Utca elnevezése A körzethez tartozó utca/ 

utcarész 

Megjegyzés: 

Akácfa utca teljes - 

Árpád utca teljes -                        

Béke utca teljes - 

Csemete köz teljes -                        

Csillag köz teljes - 

Dob utca teljes - 

Dobó Katica utca 21 házszámtól végig folyamatosan 

Eper utca teljes - 

Erdő utca teljes - 

Fenyő utca teljes - 

Gábor Áron köz teljes - 

Gábor Áron út teljes - 

Gyöngyvirág utca teljes - 

Hársfa utca teljes - 

Határ utca teljes - 

Honvéd köz teljes - 

Iskola út teljes - 

Jókai köz teljes - 

Jókai tér teljes - 
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Jókai utca teljes - 

Katona József utca teljes - 

Kisfaludy utca teljes - 

Könyves Kálmán köz teljes - 

Könyves Kálmán út teljes - 

Mátyás utca 83 házszámtól végig páratlan 

Móricz Zsigmond utca teljes - 

Nyárfa utca teljes - 

Petőfi utca 1 házszámig 31 házszámig páratlan 

Piac utca teljes - 

Sugár utca teljes - 

Szélső utca teljes - 

Thököly Imre utca 25 házszámtól végig páratlan 

Thököly Imre utca 36 házszámtól végig páros 

 


