
Tárnok Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

 
 

10/2014. (V.27.) számú önkormányzati 
 

RENDELETE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A védőnői ellátási körzetekről 
  

 



Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a védőnői ellátási körzetekről az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
1. § Tárnok Nagyközség védőnői ellátási körzeteit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. § (1) Jelen rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.  
 
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 9/2007. 
(V. 04.) számú rendelet 4. §-a hatályát veszti. 
 
 
 
 
 

Szolnoki Gábor  
polgármester 

Dr. Simon Mária  
jegyző 

 
 
 
 
 

Záradék: 
A rendeletet a képviselő-testület a 2014. május 22-i ülésen fogadta el. 
A rendelet kihirdetve: 2014. május 27. 
Hatálybalépés: 2014. június 1. 
A kihirdetés megtörténtét igazolja: dr. Jenei-Kiss Gergely aljegyző 

 



1. számú melléklet a 10/2014. (V.27.) számú önkormányzati rendelethez 
 
 

TÁRNOK VÉDŐNŐI KÖRZETEI 
 

1. számú védőnői körzet 
 

Akácfa utca teljes közterület 

Álmos utca teljes közterület 

Amur utca teljes közterület 

Berki puszta  teljes közterület 

Berki út teljes közterület 

Compó köz teljes közterület 

Csuka utca teljes közterület 

Dózsa György út Vasút utcától Marton utcáig 

Farkastanya teljes közterület 

Fő utca teljes közterület 

Friedl tanya  teljes közterület 

Fűzfa utca teljes közterület 

Gesztenyés utca  teljes közterület 

Halász utca teljes közterület 

Honfoglalás utca  teljes közterület 

Horgász sétány teljes közterület 

Huba utca teljes közterület 

Kárász utca teljes közterület 

Kis köz teljes közterület 

Kond utca  teljes közterület 

Kopolya utca  teljes közterület 

Kossuth utca teljes közterület 

Kölcsey utca teljes közterület 

Malom utca teljes közterület 

Marton utca teljes közterület 

Pacsirtamező utca  teljes közterület 

Pásztor köz  teljes közterület 

Ponty utca teljes közterület 

Rét utca teljes közterület 

Sport utca  teljes közterület 

Tabán utca teljes közterület 

Tas utca teljes közterület 

Tóparti sétány teljes közterület 

Töhötöm utca  teljes közterület 

Ulicska utca teljes közterület 

Intézmény: - Pitypang Tagóvoda (Marton u. 1.) 

 
 



2. számú védőnői körzet 
 
 

Árpád utca teljes közterület 

Állomás utca teljes közterület 

Barackos utca teljes közterület 

Béla utca teljes közterület 

Csermely utca teljes közterület 

Csillag u utca teljes közterület 

Fehérvári út Állomás utcától Szolnoki utcáig 

Forrás utca teljes közterület 

Gerle utca teljes közterület 

Géza utca teljes közterület 

Hattyú utca teljes közterület 

Hazatérők útja teljes közterület 

Hold utca teljes közterület 

Határ utca teljes közterület 

Ilona utca teljes közterület 

Iskola utca teljes közterület 

István köz teljes közterület 

Jókai M. utca teljes közterület 

Kiskert utca teljes közterület 

László utca teljes közterület 

Lukács köz,  teljes közterület 

Madách utca teljes közterület 

Mária utca teljes közterület 

Nap utca teljes közterület 

Nefelejcs utca teljes közterület 

Nyár utca teljes közterület 

Ősz utca teljes közterület 

Rádió utca teljes közterület 

Rádióállomás teljes közterület 

Rózsa utca teljes közterület 

Rőzler Endre utca teljes közterület 

Rákóczi út Benta utcától Sóskúti útig 

Sóskúti út Szőlőhegyi úttól Vadlúd utcáig 

Szikra utca teljes közterület 

Szív utca teljes közterület 

Szegfű utca teljes közterület 

Szőlőhegyi út jobb oldal 

Tavasz utca teljes közterület 

Templom utca teljes közterület 

Tél utca teljes közterület 

Távíró utca teljes közterület 

Török-tanya teljes közterület 

Vadlúd utca teljes közterület 

Vasút utca  Szív utcától Benta utcáig 

Vasútállomás teljes közterület 

Vadvirág utca teljes közterület 

Vörösmarty utca teljes közterület 



Zámori út,  teljes közterület 

Vizekdűlő teljes közterület 

Intézmény: - Mesevár Óvoda székhelye (Templom u. 14.);  

 
 

3. számú védőnői körzet 
 

Anasztázia puszta,  teljes közterület 

Arany J. utca  teljes közterület 

Benta utca Tompa utcától Petőfi S. utcáig 

Deák F. utca teljes közterület 

Dóra tanya teljes közterület 

Petőfi S. utca teljes közterület 

Tompa M. utca  teljes közterület 

Intézmény:
   
    - Hétszínvirág Tagóvoda (Dózsa Gy. út 29.); 

- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola székhelye (Iskola u. 1.) 
- II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi út 72. szám alatti telephelye 
- Hétszínvirág Tagóvoda (Dózsa Gy. út 29.) 

 
 

4. számú védőnői körzet 
 

Benta utca Rákóczi úttól Vasút utcáig 

Akó utca teljes közterület 

Árvalányhaj utca teljes közterület 

Ászok utca teljes közterület 

Ceglédi utca teljes közterület 

Csap utca teljes közterület 

Csapás dűlő teljes közterület 

Debreceni utca,  teljes közterület 

Dózsa György út  Vasút utcától Fehérvári útig 

Duna utca teljes közterület 

Egri utca teljes közterület 

Egyenlőség utca teljes közterület 

Fehérmézes utca teljes közterület 

Fehérvári út Dózsa Gy. úttól Szolnoki utcáig 

Furmint köz teljes közterület 

Győri utca teljes közterület 

Hatvani utca teljes közterület 

Hérics utca teljes közterület 

Ibolya utca teljes közterület 

Írisz utca teljes közterület 

Kádár köz,  teljes közterület 

Kadarka utca teljes közterület 

Kéknyelű utca teljes közterület 

Kertbarátok utca teljes közterület 

Kökörcsin utca teljes közterület 

Kövirózsa utca teljes közterület 

Köztársaság utca teljes közterület 

Leányka utca teljes közterület 

Munkácsy utca teljes közterület 



Otelló utca teljes közterület 

Öreghegyi utca teljes közterület 

Ötházpuszta teljes közterület 

Pannónia utca teljes közterület 

Pápai utca teljes közterület 

Pince utca teljes közterület 

Prés utca teljes közterület 

Puttony utca teljes közterület 

Rákóczi út  Dózsa Gy. úttól Benta utcáig 

Saszla utca teljes közterület 

Siklósi út teljes közterület 

Sóskúti utca Elejétől Szőlőhegyi útig 

Szabadság utca teljes közterület 

Szegedi utca teljes közterület 

Szigetvári utca teljes közterület 

Szolnoki utca teljes közterület 

Szőlőhegy  teljes közterület 

Szőlőhegyi utca bal oldala 

Tatai utca teljes közterület 

Testvériség utca teljes közterület 

Tisza utca teljes közterület 

Töltike utca teljes közterület 

Törpemandula utca teljes közterület 

Újhegyi utca teljes közterület 

Vasút utca Benta utcától  Dózsa Gy. útig 

Vincellér köz teljes közterület 

Zalagyöngye utca teljes közterület 

Zapánszki út teljes közterület 

Zrínyi utca teljes közterület 

Intézmény: - Mesevár Óvoda Templom u. 15. szám alatti telephelye 

 
 

 


