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Telki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelete 

A védőnői körzetek meghatározásáról 

Telki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásokról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 

A rendelet célja, hogy meghatározza Telki község közigazgatási területére kiterjedő hatállyal azokat 
a védőnői körzeteket, amelyekben a területi ellátási kötelezettséggel működő területi védőnők 
tevékenységüket végzik. 

2. § 

(1) E rendelet területi hatálya Telki község közigazgatási területére terjed ki. 

(2) E rendelet személyi hatálya Telki község közigazgatási területén egészségügyi alapellátást végző 
védőnőkre, továbbá ezen alapellátást igénybe vevőkre terjed ki. 

3. § 

(1) Telki község közigazgatási területén három védőnői körzet van. 

(2) Az egyes területi védőnői körzeteket az 1. melléklet tartalmazza. 

4. § 

Hatályát veszti A védőnői körzetek kijelöléséről szóló 9/2006 (VI.10.) önkormányzati rendelet. 

5. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.  
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1. melléklet 

Védőnői körzetek 

I. körzet II. körzet III. körzet 

Áfonya utca Akácos utca Öreghegyi út 

Áfonya köz Akácos köz Őszapó köz 

Barka utca Anna-laki utca Cinege utca 

Barka köz Árnyas utca Sármány utca 

Búzavirág utca Árnyas köz Tengelice utca 

Csipke utca Árnyas út Zöldike utca 

Csipke köz Berkenye utca Legelődombi út 

Gyöngyvirág utca Berkenye köz Szajkó utca 

Harangvirág utca Boróka utca Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű 
Általános Iskola alsó tagozat 

Kamilla utca Boróka köz  

Kamilla köz Dombhát utca  

Kökörcsin utca Erdő utca  

Lejtő utca Fenyves utca  

Levendula utca Fő utca  

Levendula köz Gábor Áron utca  

Margaréta utca Gábor Áron köz  

Pipacs utca Gyöngy utca  

Pipacs köz Hársfa utca  

Rozmaring utca Hóvirág utca  

Rózsa utca Hóvirág köz  

Rózsa köz Hóvirág sor  

Szellő utca Juharfa utca  

Vadrózsa utca Kilátó köz  

Villám utca Kórház fasor  

Zúzmara utca Kőrisfa utca  

Budajenői út Nárcisz utca  

Moha köz Mandula köz  

Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási 
Nyelvű Általános Iskola felső tagozat 

Muskátli utca  

 Mókus utca  

 Napsugár utca  

 Nefelejcs utca  

 Nefelejcs köz  

 Nyúl utca  

 Orgona utca  

 Orgona köz  

 Öregdűlő köz  

 Őzike utca  

 Petőfi utca  

 Rákóczi utca  

 Repkény utca  

 Szarvas utca  

 Sün utca  

 Szabó-tanya  

 Szőlő sor  

 Tölgyfa utca  
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 Völgy utca  

 Zápor utca  

 Futrinka utca  

 Galagonya utca  

 Galagonya köz  

 Nyírfa utca  

 Nyírfa köz  

 Pillangó utca  

 Szegfű utca  

 Szegfű köz  

 Szilfa utca  

 Tulipán utca  

 Tücsök utca  

 Darázs utca  

 Futrinka utca  

 Kabóca utca  
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Végső előterjesztői indokolás 

Telki közigazgatási területén indokolt a korábbi két védőnői körzet felosztása három körzetre. A 
három körzet utcajegyzékét a rendelet melléklete tartalmazza. 


