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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. március 31-i soron kívüli ülésére 

 

a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet feladatellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. július 23- i ülésén döntött arról, 

hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet 2015. október 1. napjától történő 

feladatellátásnak biztosítására elő, majd feladat ellátási szerződést köt a BANNA KKT, személyes 

közreműködőként dr Al Banna Ahmad csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal. A feladatellátási 

szerződés azonban nem kerülhetett aláírásra a marcali gyermekgyógyászati szakrendelés biztosítása 

érdekében a fenti határidőig. 

A körzetben a feladatellátás az elmúlt időszakhoz hasonlóan, a körzet helyettesítéssel történő 

ellátásával folytatódna 2016. május 1. napjától 2016. szeptember 30. napjáig, annak érdekében, hogy a 

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház a Marcali telephelyén a gyermekgyógyászati szakellátás 

biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtehesse. 

Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő- testületet, hogy Marcali II. számú gyermek 

háziorvosi körzete 2016. április 1. napjától több mint egy éve betöltetlen körzet, ezért a körzet 

finanszírozására kapott összeg egy részét a korábbi összeg 60%- ában folyósítja csak az OEP. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatnak 

megfelelően támogassa, hogy a körzet helyettesítéssel történő ellátása biztosított legyen. 

 

Marcali, 2016. március 23. 

                Dr. Sütő László s.k. 

                                               polgármester   

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az 

előterjesztést megtárgyalta és felhatalmazza dr Sütő László polgármestert, hogy a korábban hozott 

döntést módosítsa akként, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet 2016. május 1. napjától 

2016. szeptember 30. napjáig történő feladatellátására helyettesítés keretében megbízási szerződést 

kössön a BANNA KKT- vel (8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.), személyes közreműködőként dr Al 

Banna Ahmad csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvossal az előterjesztéshez mellékelt formában, 

majd 2016. október 1- i hatállyal feladatellátási szerződést kössön a BANNA KKT (8700 Marcali, 

Berzsenyi u. 88.) szám alatti vállalkozással, személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad 

csecsemő- és gyermek szakorvossal a Marcali II. számú gyermek háziorvosi és a Marcali II. számú 

iskola- egészségügyi körzet feladatellátására.  

Felhatalmazza továbbá a képviselő- testület dr Sütő László polgármestert, hogy a Marcali II. számú 

gyermek háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladatellátásnak helyettesítésére, illetve a Marcali 

II. számú iskola- egészségügyi körzet helyettesítéssel történő feladat ellátására 2016. május 1. és 2016. 

szeptember 30. napja közötti időszakra megbízási szerződést kössön a mellékelt formában a Tihanyi 

Bt- vel (8700 Marcali, Csomós G. u. 25.). 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: 2016. április 5. 
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