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13.sz. előterjesztés 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2016. (XI. ...) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 

hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 10. melléklete helyébe e rendelet 1. 

melléklete lép.  

 

2. § 

 

Jelen rendelet 2017. január 1-én lép hatályba. 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné Dr. Molnár Irén  

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. melléklet a …/2016. (X…..) sz. rendelethez 



– 2 – 

 

 „10. melléklet a 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendelethez 

 

III. SZÁMÚ FOGÁSZATI VEGYES KÖRZET TERÜLETE 

 

 

Csákány, 

Sávoly, 

Somogyzsitfa, 

Szőkedencs, 

községek közigazgatási területe 

 

 



          Marcali Város Önkormányzatának 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló  

14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló  

…/2016. (XI. …) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  I n d o k o l á s a  
 

Marcali Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelete Marcali Városon kívül 23 környékbeli 

települést sorol be 4 fogászati vegyes körzetbe. 

 

A III. számú körzetet korábban ellátó Dr. Czike Izabella nyugállományba vonulásával, 

valamint a körzet helyettesítéssel történő ellátására szóló szerződés 2015. november 30-i 

lejáratát követően a III. számú fogászati vegyes körzet ellátása nem volt biztosított.  

A járásban dolgozó fogorvosokkal történt többszöri eredménytelen egyeztetést követően a 

működésengedélyt kiadó Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztályát, valamint a finanszírozást biztosító Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár Dél-dunántúli Területi Hivatalát is értesítette a Társulás arról, hogy a III. sz. fogászati 

vegyes körzet ellátását személyesen közreműködő fogorvos hiányában helyettesítés keretében 

sem tudja biztosítani. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, 

valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ 

(1) bekezdése alapján a körzet ellátásának szüneteltetést bejelentését követően a (2) bekezdés 

alapján amennyiben a helyettesítést sem tudja biztosítani az egészségügyi szolgáltató akkor az 

egészségügyi államigazgatási szerv dönt az egészségügyi szolgáltatást végző szolgáltató 

kijelöléséről. Ilyen kijelölés nem történt. 

 

A betöltetlen III. sz. fogászati körzet ellátására szóló pályázat az Országos Alapellátási 

Intézet, Marcali Város Önkormányzat és a Dentálapró elnevezésű oldalon is meghirdetésre 

került. A felhívásokra pályázat nem érkezett. 

 

A III. körzet ellátásának megszervezése érdekében a járáson kívül dolgozó fogorvosok is 

megkeresésre kerültek, melynek eredményeképpen megállapodás született Csömend, Nikla, 

Táska, Somogyfajsz, Pusztakovácsi, Libickozma települések Somogyjádon történő 

ellátásáról.  

 

A rendeletet 2017. január 1-vel javaslom hatályba léptetni. 
 

Marcali, 2016. november 18. 

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

címzetes főjegyző 

mailto:bereczk.balazs@marcali.hu


TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 
Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2016. (XI. …..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásról szóló  

14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a fogorvosi 

körzethatárok átalakításával biztosítsa a 

lakosság teljes körű ellátását az optimális 

méretű fogászati körzetek kialakításával. 

 

Nincs. A III. sz. fogászati vegyes körzetben 

ellátatlan lakosság száma csökken. 

Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

 

A III. fogászati vegyes körzet helyettesítéssel történő ellátása 2015. november 30-án megszűnt. A körzet lakossága azóta ellátatlan. 

 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

Az egészségügyi alapellátásra jogosultak számár nem biztosított az alapellátás igénybevétele 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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