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ELŐTERJESZTÉS  
 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. június 18-i soros ülésére 

 
a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi körzet ellátásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján és annak 
végrehajtására kiadott 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 13/A. §-ában foglaltak szerint a praxisjog 
elidegenítésére a feladat- ellátási szerződés megszűnését követő 6 hónap alatt van lehetőség. A Marcali II. számú 
gyermek háziorvosi körzet esetében dr Mayr György Lászlóné dr Légrády Ildikó gyermek háziorvos feladat- 
ellátási szerződése 2015. március 31. napjával szűnt meg, ezért 2015. szeptember 30. napjáig lehetősége van a 
praxisjog elidegenítésére, amivel élni is kíván. Hozzájárult azonban ahhoz, hogy a képviselő- testület is 
hirdethesse a körzetet, hogy 2015. október 1. napjától annak feladat- ellátása biztosított legyen azzal, hogy 
amennyiben a doktornőnél jelentkezik érdeklődő, a képviselő- testület a pályázatát visszavonja. 

A háziorvosi körzet feladatellátását 2015. április 1. napjától betöltetlen körzetként már a települési 
önkormányzat látja el, annak biztosítása pedig 2015. október 1- jétől is a települési önkormányzat feladata.  
Emiatt szükséges, hogy 2015. október 1. napjától a háziorvosi feladatellátásra a pályázat kiírásra kerüljön.  

Tekintettel arra, hogy a finanszírozás fennmaradásához a tényleges hónapot megelőző hónap 5. napjáig 
a Járási Népegészségügyi Intézet és az OEP Területi Hivatala felé okiratokkal kell igazolni, hogy a személyi és 
tárgyi feltételek a körzet ellátásához adottak, kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a jelen előterjesztéshez 
mellékelt pályázati felhívást szíveskedjen jóváhagyni, hogy annak alapján a körzet feladatellátása 2015. október 
1. napját követően is biztosított legyen. 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést Marcali Város Önkormányzata 
Képviselő- testületének Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. június 15. i ülésén 
támogató véleményével javasolta a Képviselő- testület elé terjesztésre. 

  
Marcali, 2015. június 16. 
                Dr. Sütő László  
                                             polgármester   
 

Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali II. számú gyermek háziorvosi körzetben a 
háziorvosi feladatok ellátására 2015. június 19. napján pályázati felhívást tesz közzé a körzet 2015. október 1. 
napjától történő feladatellátásának biztosítására. A képviselő- testület felkéri dr. Sütő László polgármestert a 
pályázati kiírásnak az Önkormányzat és az Országos Alapellátási Intézet honlapján történő közzétételére. 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester 
Határidő: értelem szerint 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


Pályázati felhívás  
 

A Marcali Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel 
működő II. számú gyermek, betöltetlen háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 

közalkalmazottként vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan időre  
 
 
A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Városi Önkormányzat 
      8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
 
Munkakör és munkahely megnevezése: 
- Marcali város II. számú gyermek háziorvosi körzetéhez tartozó lakosság ellátása  
- a tevékenység közalkalmazottként vagy vállalkozóként látható el  
- a tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti 

szolgálatban való részvételt 
 
A tevékenység végzésének formája: területi ellátási szerződés mellett közalkalmazottként 
vagy vállalkozóként 
 
Pályázati feltételek:  
- büntetlen előélet 
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi  

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés 
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 

EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, és az 
egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb 
feltételek biztosítása  

- B kategóriás jogosítvány 
-  saját gépkocsi 
- egészségügyi alkalmasság 
 
A pályázathoz csatolandó mellékletek: 
- igazolás működési nyilvántartásba vételéről 
- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata 
- gyakorlat igazolása  
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- szakmai és személyes önéletrajz 
- egészségi alkalmasság igazolása 
-  Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  
-  Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket 

teljesíti  
-  Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen 

kéri  

Beadási határidő: megjelenéstől számított 30 napon belül (2015. július 20.) 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.  



A körzet elfoglalásának ideje: a Képviselő-testület döntését követően, 2015. október 1. 
napjától  

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az orvos, aki: 
- Marcaliban lakik, dolgozik 
- Marcaliban kíván letelepedni  
- háziorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik 
 
A pályázat benyújtása:  
Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban  
Dr. Sütő László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) 
A zárt borítékra kérjük ráírni: „II. számú gyermek háziorvosi körzet háziorvosi pályázat” 
 
Felvilágosítás kérhető: 
 Dr. Sütő László polgármestertől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072) 
 
Egyéb információk: 

Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:  
-  2015. október 1. napját követően a praxist térítésmentesen adja át, 
- a háziorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket 

térítésmentesen biztosítja, 
- a körzet működtetéséhez közalkalmazotti jogviszonyban ápolónőt foglalkoztat, 
- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal. 

 
A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.  
 
Marcali, 2015. június 18. 
 
 
 
        Dr. Sütő László  
             polgármester 
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