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5.sz. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2020. (VIII. ...) 

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 rendeletének módosításáról  

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörben eljáró országos tisztifőorvos, valamint a működési engedély 

kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének 

kikérésével 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) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép: 

 

„Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 

2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős módszertani intézet vezetőjének- 

védőnői ellátás esetén az országos tisztifőorvos-, valamint a működési engedély kiadására 

hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

2. § 

 

A Rendelet 12. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

3. § 

 

Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba. 

 

Dr. Sütő László  Bödőné dr. Molnár Irén  

polgármester címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …/2020. (VIII.…..) önkormányzati rendelethez 

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

 

VÉDŐNŐI KÖRZETEK ELLÁTÁSI TERÜLETE 

 

1.SZÁMÚ TERÜLETI 

VÉDŐNŐI KÖRZET 

2.SZÁMÚ VEGYES 

(TERÜLETI ÉS 

ISKOLA -IFJÚSÁGI) 

VÉDŐNŐI KÖRZET 

3.SZÁMÚ TERÜLETI 

VÉDŐNŐI KÖRZET 

4.SZÁMÚ VEGYES 

(TERÜLETI ÉS 

ISKOLA -IFJÚSÁGI) 

VÉDŐNŐI KÖRZET 

5.SZÁMÚ VEGYES 

(TERÜLETI ÉS 

ISKOLA -IFJÚSÁGI) 

VÉDŐNŐI KÖRZET 

Ady Endre utca Alkotmány utca Arad utca Borbarátok útja Fecske utca 

Bacsó Béla utca Árpád utca Arany János utca Cserhát-puszta Fácános puszta 

Boldog II. János 

Pál pápa tér 

Bajcsy-Zsilinszky 

utca 

Bartók Béla utca Ezerjó utca Fácános tanya 

Bizei utca Bem utca Berzsenyi utca Fenyősor Gesztenyés Dűlő 

Csalogány utca Bene Ferenc utca Dankó utca Szőlőhegy DNY-i 

része (Horvátkút 

felé) 

 

Dózsa György utca Boronkai utca Deák Ferenc utca   

Fándlimalom Bölcsőde köz Erdőalja utca   

Géza fejedelem 

utca 

Csokonai utca Forgách utca   

Gólya utca Csomós Gergely 

utca 

Gábor Áron utca   

Honvéd utca Damjanich utca Boldog Gizella utca   

Hősök tere Dezső utca Gorkij utca   

Ifjúság utca Diófa utca Hegyi utca   

Kaposvári utca Dobó utca Horvátkúti utca   

Kiss Játos atb utca Fürdő utca Jóbarátok útja   

Kócsag utca Gárdonyi utca Jókai utca   

Komáromi utca Hársfa utca József Attila utca   

Kossuth Lajos utca Hegyalja utca Kazinczy Ferenc utca   

Künzelsau tér Hunyadi utca Kert utca   

Lehel utca Jázmin utca Kis utca   

Liget utca Karikás utca Kodály Zoltán utca   

Múzeum köz Karikó utca Kozma Andor utca   

Nyár utca Katona József utca Kupa utca   

Pacsirta utca Keletiköz utca Liszt Ferenc utca   

Park utca Kinizsi utca Marczali Henrik utca   

Petőfi utca Kisfaludy utca Május 1. utca   

Piac utca Kisgombai utca Mandulás köz   

Sport utca Kölcsey utca Maroshévíz utca   

Szegedi utca Lengyelkert utca Móra Ferenc utca   

Szent István utca Lókpuszta Nagypincei utca   

Szent László király 

utca 

 Madách utca Nefelejcs utca   

Széchenyi utca Mákos köz Öreghegyi utca   

Szigetvári utca Mikszáth Kálmán 

utca 

Ősz utca   

Templom utca Munkácsy utca Posta köz   

Toldi utca Nagygombai utca Puskás Tivadar utca   

TSZ major Napsugár utca Radnóti utca   

Vasút utca Nektár utca Somogyi utca   

 Noszlopy utca Szabadság utca   

 Orgona utca Szilvás utca   

 Páll Endre utca Táncsics utca   

 Rákóczi utca Tóth Ágoston utca   
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 Rózsa utca Vár utca   

 Széchenyi udvar Vereckei utca   

 Szőlőhegy ÉNY-i 

része (gombai rész) 

Vörösmarty utca   

 Tavasz utca Ziehl- Abegg utca   

 Vasvári Pál utca Zentai utca   

 Váci Mihály utca    

 Végvári utca    

 Zrínyi utca    

     

     

Marcali Óvodai 

Központ Posta közi 

Óvoda 

(Tündérliget 

Óvoda) 

Marcali Óvodai 

Katona József Utcai 

Óvoda (Bóbita 

Óvoda) 

Marcali Óvodai Park 

Utcai Óvoda 

(Mesepark Óvoda) 

Bölcsőde  

  Marcali Óvodai 

Táncsics Utcai Óvoda 

(Gombácska Óvoda) 

  

     

 Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Fejlesztő Nevelés-

Oktatást Végző 

Iskola 

Somogy Megyei 

Gyermekvédelmi 

Központ, Általános 

Iskola és Területi 

Gyermekvédelmi 

Szakszolgálat 

Százszorszép 

Gyermekotthon 

Széchenyi 

Zsigmond 

Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium 

Siófoki SZC 

Marcali 

Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

   Marcali Noszlopy 

Gáspár Általános és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

Mikszáth Kálmán 

Utcai Általános 

Iskolája 

Marcali Berzsenyi 

Dániel Gimnázium 

   Marcali 

Hétszínvirág 

Általános Iskola, 

Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani 

Intézmény 

Marcali Noszlopy 

Gáspár Általános és 

Alapfokú 

Művészeti Iskola 

 



          Marcali Város Önkormányzatának 
                        Címzetes Főjegyzője     Tel.: 85/501-000 
               8700 Marcali, Rákóczi u. 11.     Fax: 85/501-055 

 

Ügyiratszám:  10696-4/202                                                                   5.sz. előterjesztés  

Ügyintéző: dr. Korona-Kincses Ágnes 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló  

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

…/2020. (VIII. …) 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 város 0-7 éves lakosságát, valamint 

a Város és Somogyzsitfa közigazgatási területén működő köznevelési intézményeket 3 területi 

és 3 vegyes védőnői körzetbe sorolja be. 

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 

részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdése alapján nem 

köthető finanszírozási szerződés olyan védőnői szolgálatra, ahol a szolgálat számított 

pontértéke nem éri el az 500 pontot. A jelenleg működő 6 körzetből 3 esetén a számított 

pontérték nem éri el a rendeletben meghatározott 500 pontot, így a körzethatárok bármilyen 

módosítása esetén a körzetek számának csökkentése nélkül a jelenlegi 6 körzetből 3 körzetre 

nem lenne lehetőség finanszírozási szerződést kötni a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel, továbbá 2007 óta a 6 körzetből 1 folyamatosan helyettesítés keretében kerül 

ellátásra. 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ alapján az 

Önkormányzatnak a védőnői körzetek kialakítása során ki kell kérnie az országos 

tisztifőorvos -, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi 

államigazgatási szerv véleményét is. Az országos tisztifőorvos, valamint járási vezető védőnő 

hiányában a megyei vezető védőnő véleményét az előterjesztés mellékletei tartalmazzák. A 

megyei vezető védőnő 2020. július 6-án kelt véleménye 2 körzet esetében támogatta, míg 3 

esetében nem támogatta a körzethatárok módosítását. Az Önkormányzat július 8.-i levelében 

a szakmai véleményben található ellentmondásokra hivatkozva álláspontjának 

felülvizsgálatára kérte a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát. A felülvizsgálat után a 

megyei vezető védőnő július 10.-én 3 körzet esetében adott támogató véleményt, míg két 

körzet esetében továbbra is nem támogatható véleményt fogalmazott meg. A megyei vezető 

védőnő és az Önkormányzat véleményének ismeretében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

július 31-én közölte álláspontját. Javaslata szerint a körzetek száma csökkenthető, de 

megfontolásra javasolja, hogy a tervezett 2 területi és 3 vegyes védőnői körzet helyett az 

Önkormányzat 3 területi és 2 iskolai körzetet hozzon létre, így valamennyi körzet megfelelne 

a szakmai iránymutatásban foglalt- a védőnők munkaidő arányát szabályozó- 

iránymutatásoknak.  

 

A védőnői ellátás állami finanszírozásáról az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet 

rendelkezik. Az állami támogatás jelenleg sem nyújt fedezetet a védőnői szolgálat 



működésére, ahhoz önkormányzati saját forrás igénybevételére van szükség. A Korm. 

rendelet 21.§-a határozza meg, hogy milyen pontértékű körzetek esetén köthető finanszírozási 

szerződés a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel, ezek szerint iskolai körzet 

létrehozása esetén a körzetek pontértékének el kell érnie legalább a 720 pontot, míg területi 

körzetek esetében legalább az 500 pontot. A javasolt körzeteket, valamint a 2019. évi 

pontértékeket az alábbi táblázat szemlélteti: 

 
Körzet száma Jelenlegi (2019. évi 

pontérték és ellátotti 

létszám) 

Önkormányzat által 

tervezett 

Országos 

Tisztifőorvosi 

Hivatal által javasolt 

I. 525 (175 fő területi) 621 (207 fő területi) 621 (207 fő területi) 

II. 504 (168 fő területi) 619 (191 fő területi) 591 (197 fő területi) 

III. 507 (167 fő területi) 624 (208 fő területi) 624 (208 fő területi) 

IV. 331 (38 fő területi) 674 (5 fő területi) 705 nincs területi 

ellátott 

V. 783 (51 fő területi) 825 (1 fő területi) 822 nincs területi 

ellátott 

VI. 758 (27 fő területi)   

 

A táblázatból látható, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal javaslatának elfogadása esetén 

a kialakuló IV. számú körzet finanszírozására nem köthető szerződés a NEAK-kal. A javaslat 

elfogadása esetén a védőnők bére is csökken, hiszen az iskolai védőnői körzetben nem 

részesülnek a területi pótlékból. 

 

Az önkormányzati rendelet jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerinti módosításával a 

védőnői körzetek száma 5-re csökken, melyből 2 területi és 3 vegyes védőnői körzet. A 

kialakuló 5 körzet mindegyike megfelel a finanszírozásról szóló Kormányrendeletnek.  

 

A rendeletet 2020. október 1-vel javaslom hatályba léptetni. 
 

Marcali, 2020. augusztus … 

 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 

címzetes főjegyző 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2020. (VIII. …..) 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, egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy a védőnői 

körzethatárok átalakításával biztosítsa a 

gyermekek-tanulók teljes körű ellátását az 

optimális méretű védőnői körzetek 

kialakításával. 

 

Az alacsony pontértékű, ezáltal 

alacsonyabb finanszírozású 

körzetek összevonásával, a 

védőnői körzetek számának 

csökkentésével csökken a 

védőnői szolgálat személyi 

jellegű kiadása. 

A védőnői körzetekben ellátandó 

gyermek- tanuló- szám a körzetekben 

kiegyenlítődik.  

Nincs. Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

 

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 21. § (9) bekezdése alapján nem 

köthető finanszírozási szerződés olyan védőnői szolgálatra, ahol a szolgálat számított pontértéke nem éri el az 500 pontot. A jelenleg működő 6 körzetből 3 esetén a számított 

pontérték nem éri el a rendeletben meghatározott 500 pontot, így a körzethatárok bármilyen módosítása esetén a körzetek számának csökkentése nélkül a jelenlegi 6 körzetből 3 

körzetre nem lenne lehetőség finanszírozási szerződést kötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. A védőnői körzetek átalakításával, hosszabb távon fenntartható szolgálatok 

alakulnak ki. 

 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

Az egészségügyi alapellátási körzetek nem optimalizált személyi és finanszírozási környezetben, jogszabálysértő módon működnek. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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