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ELŐTERJESZTÉS  
 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. február 26-i soron következő nyílt ülésére 

 
a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet helyettesítéssel történő átmeneti ellátásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzetet ellátó dr Légrády Ildikó gyermek háziorvos 
2015. március 31- ével a körzet ellátására a Marcali Városi Önkormányzattal kötött feladat- 
ellátási szerződését felmondta. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) 
végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13/A. §- a értelmében a praxisjog 
elidegenítésére a feladat- ellátási szerződés megszűnését követő hat hónapig van lehetőség. Ebben 
a hat hónapban azonban a körzet feladat ellátásáról már az önkormányzatnak kell gondoskodnia. 

Az elmúlt időszakban folytatott tárgyalások eredményeképpen javaslom, hogy kössünk 
szerződést a körzet helyettesítéssel történő ellátására az alábbiak szerint. 

1. 2015. április 1- jétől 2015. július 4- ig dr Lakos Anikó egyéni vállalkozó és a Banna KKt, 
személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad gyermekorvosok látnák el a rendelési idő 
tekintetében megosztva a feladatokat, helyettesítésüket a Tihanyi és Társa Bt, személyes 
közreműködőként dr Tihanyi Margit látná el.  

2. 2015. július 4- től 2015. augusztus 7- ig Tihanyi és Társa Bt, személyes közreműködőként 
dr Tihanyi Margit gyermek háziorvos látná el a körzetet. 

3. 2015. augusztus 1- jétől 2015. szeptember 30-ig dr Lakos Anikó e.v. és a Banna KKt, 
személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad gyermekorvosok látnák el a rendelési idő 
tekintetében megosztva a feladatokat. 

4. Az érintett körzethez tartozó köznevelési intézményekben az iskola-egészségügyi ellátást a 
Tihanyi és Társa Bt személyes közreműködőjeként dr Tihanyi Margit látná el 2015. április 
1- jétől 2015. október 31- éig. 

Kérem, hatalmazzon fel a képviselő- testület, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi 
körzetben 2015. április 1. napjától kezdődően hat hónap időtartamra a feladat ellátás biztosítása 
érdekében a fentiek szerinti megbízási szerződéseket megköthessem, a Járási Népegészségügyi 
Intézettől a működési engedélyt megkérhessem, illetve az OEP- pel a finanszírozási szerződést 
megköthessem. 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja és döntését hozza meg. 
 

Marcali, 2015. február 24. 
                Dr. Sütő László s.k. 
                                            polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali II. számú gyermek háziorvosi 
körzetben a háziorvosi feladatok 2015. április 1- től hat hónapra, átmeneti, helyettesítéssel történő 
ellátása érdekében felhatalmazza Marcali Város Polgármesterét, hogy a szükséges szerződéseket 
kösse meg dr Lakos Anikó egyéni vállalkozóval, a Tihanyi és Társa Bt- vel, és a Banna KKT- 
vel. Felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a körzet működéséhez szükséges engedélyt a 
Járási Népegészségügyi Intézettől kérje meg, illetve a jogerős működési engedély birtokában az 
OEP- pel kössön finanszírozási szerződést. 
  
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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