
Marcali Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

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

 
 

5. sz. előterjesztés 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2017. (VI. ...) 

 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

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

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

 

(1) Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 

meghatározásáról szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9. 

melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  

(2) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 

(3) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba. 

 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

polgármester címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …/2017. (VI.…..) sz. rendelethez 

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

 

II. SZÁMÚ FOGÁSZATI VEGYES KÖRZET TERÜLETE 

 

Marcali közterületei közül: 

Alkotmány utca 

Arad utca 

Arany János utca 

Bartók Béla utca 

Berzsenyi utca 

Boldog Gizella utca 

Borbarátok útja 

Boronkai utca 

Bölcsőde köz 

Cserhát-puszta 

Deák Ferenc utca 

Erdőalja utca 

Forgách utca 

Gárdonyi utca 

Gorkij utca 

Hegyi utca 

Horvátkúti utca 

Jázmin utca 

Jóbarátok útja 

Kazinczy Ferenc utca 

Kert utca 

Kis utca  

Kisfaludy utca 

Kisgombai utca 

Kossuth Lajos utca 

Kupa utca 

Lókpuszta 

Madách utca 

Május 1. u.  

Mákos köz 

Mandulás köz 

Maroshévíz utca 

Munkácsy utca 

Nagygombai utca 

Nagypincei utca 

Napsugár utca 

Nefelejcs utca 

Noszlopy Gáspár utca 

Öreghegyi utca 

Ősz utca 

Park utca 
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Petőfi utca 

Puskás Tivadar utca 

Radnóti utca 

Rákóczi utca 

Somogyi utca 

Szabadság utca 

Széchenyi utca 

Szilvás utca 

Szőlőhegy 

Tóth Ágoston utca 

Váci Mihály utca 

Vereckei utca 

Virág utca 

Zentai utca 

Ziehl- Abegg utca 

 

 

Kelevíz, 

Somogysámson községek 

közigazgatási területe 

 

 

 



– 4 – 

 

 

2. melléklet a …/2017. (VI…..) sz. rendelethez 

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

 

III. SZÁMÚ FOGÁSZATI VEGYES KÖRZET TERÜLETE 

 

 

Balatonkeresztúr, 

Balatonmáriafürdő, 

Balatonújlak, 

Csákány, 

Somogyzsitfa, 

Szőkedencs, 

községek közigazgatási területe 
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3. melléklet a …/2015. (VI…..) sz. rendelethez 

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

 

IV. SZÁMÚ FOGÁSZATI VEGYES KÖRZET TERÜLETE 

 

 

Marcali közterületei közül: 

Árpád utca 

Bem utca 

Damjanich utca 

Dezső utca 

Hunyadi utca 

József Attila utca 

Karikás utca 

Karikó utca 

Kinizsi utca 

Künzelsau tér 

Lengyelkert utca 

Liszt Ferenc utca 

Napsugár utca 

Táncsics Mihály utca 

Vasvári Pál utca 

Végvári utca 

Zrínyi utca 

 

 

Nagyszakácsi 

Sávoly községek 

közigazgatási területe 

 

 

Iskolafogászati ellátás keretében ellátandó intézmények: 

 

Marcali Óvodai Központ 

Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Módszertani Intézmény, 

Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Hétszínvirág telephelye 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Marcali Gyógypedagógiai, Nevelési, Oktatási Intézmény 

Fejlesztő Nevelést, Oktatást Végző Iskolája 

Berzsenyi Dániel Gimnázium 

Siófoki Szakképzési Centrum Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Nevelési, oktatási intézménybe nem járó 18 év alatti marcali lakosok 

 



          Marcali Város Önkormányzatának 
Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 

 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 
 

Ügyiratszám: 5200/3/2017.                                                                 5.sz. előterjesztés  

Ügyintéző: Bereczk Balázs 

Tel.: 85/501-046 

Email: bereczk.balazs@marcali.hu 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló  

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

…/2017. (IV. …) 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 18 környékbeli 

települést sorol be 4 fogászati vegyes körzetbe. 

 

A II. sz. fogászati vegyes körzet ellátására a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a Prevident 

Kft.-vel kötött határozatlan idejű szerződést, melyet a Kft. 2017. június 30-i hatállyal 

felmondott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező alacsony finanszírozásra való 

hivatkozással. A körzet további ellátására a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás kér 

engedélyt a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztályától akként, hogy a személyesen közreműködő fogorvos feladatait továbbra is dr. 

Makai Attila látja el helyettesítés keretében. A helyettesítés időtartama heti 15 óra a jelenlegi 

heti 30 órával szemben. A jelenleg ellátott lakosságszám megközelíti a 6000 főt. 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a III. és IV. sz. fogászati vegyes körzetek 

helyettesítés keretében történő ellátására a SANITASDENT Kft.-vel kötött 2017. június 30-ig 

szóló határozott idejű szerződést. A III. körzetben jelenleg ellátott lakosságszám nem éri el az 

1800 főt, míg a IV. körzetben az 5000 főt. A két körzetben jelenleg összesen heti 30 óra 

rendelési időben vehető igénybe az ellátás. 

 

A rendelet módosítás célja, hogy a három körzetben közel azonos ellátotti létszám mellett 

lehessen az ellátást igénybe venni, illetve az elérhető állami támogatás közel azonos mértékű 

legyen. Ennek érdekében a II. körzetből a korábban a III. körzethez tartozó marcali 

közterületek Sávoly községgel a IV. körzetbe kerülnek átsorolásra, míg a IV. körzetből 

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak községek a III. körzetbe kerülnek 

átsorolásra.  

Továbbá a köznevelési intézmények névváltozása is átvezetésre került a rendeletben. 

 

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

Marcali, 2017. június 5. 

 

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 …./2017. (VI. …..) 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. 

 

A II., III., IV. körzet után igénybe 

vehető állami finanszírozás 

összege nő. 

A II., III., IV. sz. fogászati vegyes 

körzetek lakosságszáma 

kiegyenlítődik.  

Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

 

A II. fogászati vegyes körzet teljes rendelési időben történő ellátása 2017. június 30-val a szolgáltató felmondásával megszűnik. A III. és IV. körzet ellátására kötött feladat ellátási 

szerződések 2017. június 30-val a határozott idő leteltével megszűnnek. Az alapellátási körzetek átalakításával hosszabb távon fenntartható körzetek alakulnak ki. 

 

 

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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