
Kunhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

a 23/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 
3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

Kunhegyes város Önkormányzatának képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében ellátva és az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015.évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
alapellátásért felelős módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célját fogalmazza meg, mely cél a magasabb szintű jogszabályok által meghatározott 
feladatellátás önkormányzati szintű ellátásának tartalmi követelményét biztosítja. A területi ellátás 
kötelezettség körében meghatározza azoknak a feladatellátóknak a körét, akik a működtetési jogalapján 
önálló orvosi tevékenységet az önkormányzat jelen rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben 
végeznek. 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kunhegyes város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel 
működő háziorvosi körzetekre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetekre, védőnői ellátás 
körzeteire, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola- egészségügyi ellátásra. 

Az egészségügyi körzetek meghatározása 

 

3. § 

 

A felnőtt háziorvosi körzeteket e rendelet 1.-4. számú melléklete tartalmazza 

 



4. § 

 

A házi gyermekorvos tevékenysége mind a négy háziorvosi körzetre kiterjed, az 1-4. számú 
mellékletben foglaltaknak megfelelően. 

5. § 

 

A fogorvosi körzeteket a 5 – 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

6. § 

 

A védőnői körzetek és az iskolaorvoslás körzeteit a 7-11. számú melléklet tartalmazza 

A védőnői körzet székhelye: Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő, Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. 

7. § 

 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás Kunhegyes Város teljes közigazgatási területe. 

Az ellátás székhelye: Dr. Borsos Imre Központi Orvosi Rendelő, Kunhegyes, Dózsa Gy. u. 4. 

 

8. § 

 

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

9. § 

 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kunhegyes Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
18/2013.(XI.27.) rendelet. 

 



















1. számú melléklet a 23/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

   “7. számú melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez” 
 

I. körzet          

 

Ady E. utca végig 

Arany J. 11/A-tól végig és 18-tól végig 

Ágota utca végig 

Árpád krt. 1-9-ig és 2-16-ig 

Bem A. u. 

Berzsenyi utca végig 

Cibak tanya 

Csokonai utca 

Damjanich u. 

Feketehegy utca végig 

Füleki u. 
Határ u. 
József A. u. 
Kazinczy u. 

Kisér 1-15-ig 

Kossuth L. u. 50-től páros oldal végig és páratlan oldal 101-től végig 

Kölcsey u. 
Kuthen V. 1-19-ig és 2-20-ig  

Móricz Zs. u. 
Nagy S. u. 

Pénzeskert u. 
Piac utca 

Pénzeskert tanya 

Pósa L. u 1-1/D és 2-36-ig 

Szegfű u. 
Szigetvárosalja tanya 

Tiszagyendai u. 

Tompa M. u. 

Vörösmarty u. 
 

Tanya: a Kenderesi út jobb oldalától a Kisfaludy u. bal oldaláig 

  

 

Iskolák és Óvodák: 
• Bölcsőde az Arany J. utcában 

• Kunhegyes Református Általános Iskola, Óvoda és Cs.B. Hálózat 
 

 



2. számú melléklet a 23/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

        “8. számú melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez” 
 

 

II. körzet             

 

• Aranyos tanya 

• Árpád krt. 57-103-ig és 108-től 138-ig 

• Bercsényi u. 
• Bethlen G. u 

• Bezerédi u. 
• Béke u. 
• Dózsa Gy. u. 
• Gyepszél u. 1-től 33-ig és 2-től 46-ig 

• József Attila lakótelep 

• Kálvin u. 
• Karcagi dűlő tanya 

• Középkert tanya 

• Kunmadarasi u. 

• Lehel u. 

• Magyar u. 

• Martinovics u. 

• Május 1. u. 
• Mikes K. u. 

• Őrház 

• Rákóczi u. 
• Szigliget u. 1. sz – 03-ig 

• Talajjav. Kutató Int. tanya 

• Toldi M. u. 

• Vadász u. 2-től 16-ig 

• Wesselényi u. 
• Zrínyi u. 

 

Tanya: Bródy bal oldalától a Kunmadarasi u. jobb oldaláig 

 

Óvodák és Iskolák: 
• Zádor úti óvoda 

• Kunhegyesi Ált. Isk. és AMI 
 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet a 23/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

   “9. számú melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez” 
 

 

III. körzet            

 

• Akasztóhalom tanya 

• Árpád krt.11-től 55/A-ig és 18-tól 106-ig 

• Bocskai u. 

• Bródy u. 
• Csete köz 

• Dankó P. u. 
• Gy. Molnár I. u. 
• Hétvezér u. 
• Horthy Miklós u. 
• Kamilla u. 

• Kolbásszék u. 
• Kolbász tanya 

• Kossuth L. u. páratlan 41-től 99-ig 

• Kuthen V. u. 22-től végig és 21-től végig 

• Lejtő u. 
• Malom u. 

• Margaréta u. 
• Nagykun u. 

• Nyílt u. 
• Péntekkút u. 
• Pósa L. u. 03-tól végig és 38-tól végig 

• Purgány u. 
• Sánta köz 

• Szabadság tér 
• Szív u. 
• Vásártér u. 
• Zádor u. 

 

Tanya: Bródy u. jobb oldalától a Kenderesi u. bal oldaláig 

 

Óvodák és Iskolák: 
• Kossuth L. úti óvoda 

• Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola fele (SZAKISKOLA rész) 
 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet a 23/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelethez 

 

    “10. számú melléklet a 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelethez” 
 

IV. körzet   

        

• Abádszalóki u. 
• Arany J. u. 1-11-ig és 2-16-ig 

• Árpád krt. 105-től végig és 140-től végig 

• Ásvány tanya 

• Besenyő u. 
• Bihari.u teljes 

• Csepregi u. 

• Dobó u. 
• Garay u. 

• Gyepszél u. 35-től végig és 48-tól végig 

• Gyócs tanya 

• Hajnal u. 

• Jókai u. 
• Jósika u. 
• Kelet u. 

• Kinizsi u. 

• Kisér u. 15/a -tól végig 

• Kisfaludy u. 

• Kiskakat u. 

• Kossuth L. u. 2-48/A-ig és 1-31-ig 

• Kujkó u. 
• Kürt u. 
• Mester tanya 

• Mikszáth K. u 

• Mirhó köz 

• Nagykakatszél u. 
• Nagyszik dűlő tanya 

• Nyár u. 
• Petőfi u. 
• Rakamaz u. 

• Róna köz 

• Széchenyi u. 
• Szigliget u. 2-től végig és 5-től végig 

• Szivárvány u. 
• Tiszaszentimrei u. 

• Tomaji u. 

• Ugar tanya 

• Vadász u. 1-től végig és 18-tól végig 

• Vasút u. 
• Vénkert u. 
• Vénkert tanya 

• Wass A. u 
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• Tanya: 303 

• Tanya: 340 

• Tanya 371 

• Tanya 378 

• Tanya 382 

• Tanya 383 

• Tanya 395 

• Tanya 423 

• Tanya 560 

• Tanya 588 

• Tanya 1628 

 

 

Tanya: Kunmadarasi u. bal oldalától a Kisfaludy u. jobb oldaláig. 
 

Óvodák és Iskolák:  
• Garay úti óvoda 

• Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola fele (GIMNÁZIUM rész) 
 
 


