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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. október 20-i soron következő nyílt ülésére 

 

a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet feladatellátására kötött megbízási szerződés módosításáról 

 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

Marcali Város Önkormányzat működteti a Marcali II, szám gyermek háziorvosi 

körzetet, melynek érdekében megbízási szerződést kötött a Banna KKT- vel, személyes 

közreműködőként dr Al Banna Ahmad gyermek szakorvossal a körzet gyermekorvosi 

feladatainak átmeneti ellátására. A megbízási szerződés módosítása azonban szükségessé vált 

arra tekintettel, hogy a körzet finanszírozása változott. 

2016. augusztus 2- án lépett hatályba az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) módosításáról
 
szóló 224/2016. (VII. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7.), amely értelmében a Korm. r. 14. § (10) bekezdése 

módosult akként, hogy a „területi ellátási kötelezettségű háziorvosi szolgálatokat működtető 
szolgáltatók havonta 260 000 Ft összegű rezsitámogatásra jogosultak 

szolgálatonként.”Egyúttal a Korm. r. kiegészült a 76/K. §- al, mely értelmében: A Módr7.- tel 

„megállapított, a 2016. január 1-je és 2016. július 31-e közötti időszakra járó finanszírozási 

összegeket az OEP a 2016. augusztusi kifizetésekkel egyidejűleg utalványozza a Módr7. 

hatálybalépése napján hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi 

gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, valamint iskola- és 

ifjúság-egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára, azzal, hogy az érintett időszakban 

finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók a finanszírozás időarányos részére jogosultak.” 

 Fentiek alapján az érintett házi gyermekorvosi körzet finanszírozása 2016. augusztus 

hónapjában 1.040.000.- Ft összeggel nőtt, amit rezsitámogatás jogcímén utalt az OEP 

visszamenőlegesen 2016. januárjától. 

A körzetben feladatot ellátó orvossal, dr Al Banna Ahmaddal egyeztetve javaslom, 

hogy hagyjuk jóvá a megbízási szerződés módosítását, tekintettel arra, hogy a doktor Úr az 

1.040.000.- Ft összeget teljes egészében a rendelő felújítására kívánja fordítani. Ezzel az 

összeggel tehát csökken a 2016. augusztus hónapjára számára utalandó összeg, és azt teljes 

egészében a Marcali, II. számú gyermek háziorvosi körzet felújítására, az ellátás 

színvonalának növelésére fordítja az önkormányzat. 

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

megfelelően támogassa az előterjesztést. 

 

Marcali, 2016. október 14. 

                Dr. Sütő László s.k. 

                                               polgármester   
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 Marcali Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 

Határozati javaslat 

 

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

az előterjesztést megtárgyalta, és a BANNA KKT- vel (8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.), 

személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad csecsemő- és gyermekgyógyász 

szakorvossal az előterjesztéshez mellékelt megbízási szerződésmódosítást utólagosan 

jóváhagyja. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 



 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

MÓDOSÍTÁSA 

 

háziorvosi tevékenység átmeneti ellátására 

 

 

amely létrejött a Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., képviselője: 

dr Sütő László polgármester), mint Megbízó és a Banna Egészségügyi Szolgáltató 

Közkereseti Társaság (8700 Marcali, Berzsenyi u. 88., Cg. 14-03-300491, képviselője: dr Al 

Banna Ahmad gyermek szakorvos, üzletvezetésre jogosult tag), mint Megbízott között A 

2016. április 1. napján aláírt megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) közös 

megegyezéssel történő módosítása tárgyában az alábbi feltételekkel: 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2016. május 1. és 2016. szeptember 30. közötti 

időszakra Szerződés köttetett a háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) 

rögzítetteknek megfelelően a Marcali II. számú gyermek, 2015. április 1. napjától 

betöltetlen háziorvosi körzetben végzi a háziorvosi tevékenység helyettesítéssel 

történő ellátására. 

 

2. 2016. augusztus 2- án lépett hatályba az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) módosításáról
 
szóló 

224/2016. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr7..), amely értelmében a 

Korm. r. 14. § (10) bekezdése módosult akként, hogy a „területi ellátási kötelezettségű 

háziorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók havonta 260 000 Ft összegű 

rezsitámogatásra jogosultak szolgálatonként.”Egyúttal a Korm. r. kiegészült a 76/K. §- 

al, mely értelmében: A Módr7.- tel „megállapított, a 2016. január 1-je és 2016. július 

31-e közötti időszakra járó finanszírozási összegeket az OEP a 2016. augusztusi 

kifizetésekkel egyidejűleg utalványozza a Módr7. hatálybalépése napján hatályos 

finanszírozási szerződéssel rendelkező háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást 

nyújtó fogorvosi, fogorvosi ügyeleti, védőnői, valamint iskola- és ifjúság-

egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók számára, azzal, hogy az érintett időszakban 

finanszírozási szerződést kötött szolgáltatók a finanszírozás időarányos részére 

jogosultak.” 

3. Az 1. és 2. pontban foglaltak alapján a Marcali Városi Önkormányzat által működtetett 

Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet 2016. augusztus hónapjára 1.040.000.- Ft 

összeggel növelt finanszírozást kapott, amely nem volt ismert a Szerződés megkötése 

időpontjában.  

4. Szerződő Felek kijelentik, hogy a 3. pontban meghatározott finanszírozási összeg 

tekintetében közös megegyezéssel akként döntenek, hogy a teljes összeget a Marcali 

II. számú gyermek háziorvosi körzet felújítására fordítják, ennek megfelelően a 

Szerződés 16. pontja helyébe az alábbi 16. pont lép: 

 

„16. Megbízó e szerződés hatálya alatt a Megbízottnak az Országos 

Egészségbiztosítási Pénztár által a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet 

finanszírozására folyósított összegnek az alábbi 17. pont szerint kiszámított részét az 

adott hónap 8. munkanapjáig számla kiállítása ellenében 3 munkanapon belül átutalja 



 

 

a Megbízott által megjelölt bankszámlaszámra. 2016. augusztus hónapjában ez akként 

történik, hogy a 2016. januárja és 2016. augusztusa közötti időszakra 

visszamenőlegesen megkapott, mindösszesen 1.040.000.- Ft összegű kiegészítő 

rezsitámogatás összegét a Megbízó a Megbízottal közösen egyeztetve köteles teljes 

egészében a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzet felújítására, az ellátás 

színvonalának javítására fordítani, és ezt az összeget a Megbízó nem utalja át a 

Megbízott számára.” 

 

5. A Szerződés egyebekben hatályában változtatás nélkül fennmarad. 

 

6. A fent nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi 

tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a Rendelet szabályai az irányadók. 

 

7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen jogügylet kapcsán felmerült vitás kérdéseket 

elsősorban peren kívül kívánják rendezni, azonban ennek meghiúsulása esetén kikötik 

a Marcali Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok szerint a Somogy Megyei 

Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

Kelt, Marcali, 2016. szeptember 28. 
 

 

  Dr Sütő László            Dr Al Banna Ahmad 
   polgármester                    Banna Kkt 

      Megbízó          Megbízott   

  

 

Jelen szerződést Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testülete a ……/2016. (X. ….) 

számú képviselő- testületi határozatával hagyta jóvá. 
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