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Előterjesztés 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012. november 29-ei ülésére, 

a védőnői körzet kialakításáról szóló rendelet megalkotása 
napirendhez. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)-(2) bekezdése szerint: 
  „(1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003-ban megalkotta a 
háziorvosi körzetek határainak megállapításáról szóló 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati 
rendeletet.   
A védőnői körzetekről szóló rendelet létrehozása is indokolttá vált, mivel a jelenleg 
betöltetlen védőnői körzet betöltésével kapcsolatban a működési engedélyt az ÁNTSZ abban 
az esetben módosítja, ha a védőnői szolgálatok utca szerinti ellátási terület elválasztását az 
önkormányzat elvégzi. 
 
Füzesgyarmaton három védőnői körzet működik. Az I. védőnői körzetet Kárai Ildikó, a III. 
védőnői körzetet (kiterjed Kertészsziget községre is) Lovász Judit, a II. körzet feladatellátását 
pedig a két védőnő megosztva végzi.  
Czeglédi Viktória, aki jelenleg adminisztratív feladatokat lát el a védőnői szolgálatok mellett, 
várhatóan a napokban kapja kézhez a védőnői diplomáját, ezután el tudjuk indítani a 
működési engedély és a finanszírozási szerződés módosításával kapcsolatos ügyintézést. 
2012. január 1-jétől a II. körzetet Czeglédi Viktória védőnő fogja ellátni. 
 
A védőnői körzetek kialakításáról szóló rendelet tervezete, illetve annak melléklete, melyet 
csatoltunk az előterjesztéshez, a füzesgyarmati területi védőnői ellátás védőnői körzeteinek 
meghatározását tartalmazza.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a védőnői körzetekről szóló helyi rendelet   
megtárgyalására és elfogadására. 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. november 20. 
 

 
 
   

 

Bere Károly  
polgármester 

Botlik Tiborné 
   jegyző 

 

Készítette:  Fehér László aljegyző 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
......./2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

 a védőnői körzetekről 
(tervezet) 

 
Füzesgyarmat Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990.évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az egészségügyről  szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. § (2) bekezdése, illetve a területi  védőnői ellátásról szóló 49/2004. 
(V.21.) ESzCsM rendelet 2. §. (2)  bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed Füzesgyarmat Városban  területi ellátási kötelezettséggel, 
alapellátásban egészségügyi szolgáltatást nyújtó védőnőkre. 
 

2. § 
 
Az egészségügyi alapellátásban működési joggal rendelkező védőnők tevékenységüket e 
rendelet mellékletében meghatározott körzetekben végezhetik. 

 
3. § 

 
A területi védőnői ellátás három védőnői körzetben történik. A III. védőnői körzet 
Füzesgyarmat és kertészsziget közigazgatási területére terjed ki 
 

4. § 
 
A védőnői körzeteket a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

5. § 
 

E rendelet 2013. január 01. napján lép hatályba 
 
 
Füzesgyarmat, 2012. november 29. 
 
 

 
Bere Károly    Botlik Tiborné  
 polgármester       jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet kihirdetésre került 2012. ...............-én  
 
Botlik Tiborné jegyző 
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1. számú melléklet 

  
 
I.   VÉDŐNŐI KÖRZET 

 
                      (Ellátja: Kárai Ildikó   védőnő)  
 
 

Füzesgyarmat 
Árpád u. 
Bajcsy u. 
Bocskai u. 
Botond u. 
Csokonai u. 
Dobó u. 
Gacsári u. 
Hunyadi u. 
Kont u. 
Kossuth u. 
Levél u. 
Május 1. u. 
Mikes u. 
Nagyváradi u. 
Rákóczi u. 
Sport u. 
Orgona u. 
Szebeni u. 
Szabadkai u. 
Temető u. 
Vörösmarty u. 
Vajda u. 
Zöldfa u. 
Szív u. 
III- IV. Külterület 
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II. VÉDŐNŐI KÖRZET 
 

(Ellátja: Czeglédi Viktória védőnő) 
 

Füzesgyarmat 
Ady u. 
Aradi u. 
Arany János u. 
Bajza u. 
Batthyány u. 
Béke u. 
Damjanich u. 
Dugonics u.  
Garai u. 
Garai tér 
Garalapos u.  
Erdős u.  
Erkel u. 
Hegyesi János u. 
Kisfaludy u. 
Kinizsi u. 
Kolozsvári u. 
Kertész u. 
Kovácskert u. 
Lehel u. 
Lőcsei u. 
Lenkei u. 
Maros u. 
Mátyás u. 
Mikszáth u. 
Petőfi tér  
Petőfi u. 
Pozsonyi u. 
Simonyi u. 
 Sas u. 
Széchenyi u. 
Szabadság tér  
Szabolcs u. 
Szabolcska u. 
Tó u. 
Toldi u. 
Táncsics u. 
Veres Péter u. 
Vécsey u. 
Zrínyi 
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III.  VÉDŐNŐI KÖRZET 
 

(Ellátja: Lovász Judit védőnő) 
 Füzesgyarmat 

Akácfa u. 
Attila u. 
Áchim u. 
Bacsó u. 
Baross u. 
Báthory u. 
Bem u. 
Berzsenyi u. 
Bethlen u. 
Bihari u. 
Dózsa u. 
Jókai u. 
József Attila u. 
Klapka u. 
Kis Ernő u. 
Kőrösi u. 
Kölcsey tér u. 
Nagyatádi u. 
Sárrét u. 
Somogyi u. 

     Szigligeti u. 
I-II. külterület u. 
 
Kertészsziget teljes közigazgatási területe 

 


