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ELŐTERJESZTÉS  
 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. július 3-i soron kívüli ülésére 

 
a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátását helyettesítéssel 2014. november 1. napjától a 
Marcali Városi Önkormányzat látja el.  

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Törvény) vonatkozó szabályai 
értelmében Marcali I. körzetben a praxisjog jogosultjának halálára tekintettel a praxisjog folytatására a házastárs 
jogosult. A törvény alapján, ha a praxisjog folytatására jogosult személy nem felel meg a jogszabályban 
meghatározott feltételeknek: 

- a praxisjog folytatására irányuló jogáról a sorrendben őt követő, a jogszabályi feltételeknek megfelelő 
személy javára lemondhat, illetőleg 

- a praxisjogot a korábbi jogosult halálától számított 1 éven belül ingyenesen vagy visszterhesen 
elidegenítheti. 
 Fentiek alapján a praxisjog jogosultja az elidegenítési jogával élni kíván, melyre a fenti jogszabály 
alapján 2015. augusztus 30. napjáig van lehetősége. Amennyiben a praxisjog jogosultja 2015. augusztus 30. 
napjáig a jogot nem tudja elidegeníteni, az megszűnik. 
 A háziorvosi körzet feladatellátását 2015. augusztus 31. napjától a települési önkormányzatnak továbbra 
is biztosítania kell, ami miatt szükséges, hogy pályázat kerüljön kiírásra 2015. szeptember 1. napjától a 
háziorvosi feladatellátásra. A hiányzó időpontban (2015. augusztus 31. napja) a feladat ellátást dr Kónya Gábor 
háziorvos látja el helyettesítőként. 

Tekintettel arra, hogy a finanszírozás fennmaradásához a tényleges hónapot megelőző hónap 5. napjáig 
a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és az OEP Területi Hivatala felé okiratokkal kell igazolni, hogy a 
személyi és tárgyi feltételek a körzet ellátásához adottak, a Tisztelt Képviselő- testület 2015. június 3- i soron 
kívüli testületi ülésén a körzet feladatellátására pályázatot írt ki. A kiírt pályázat azonban ezideig 
eredménytelennek tűnik, bár érdeklődő volt. 

Fentiek miatt kérem, hogy a Tisztelt Képviselő- testület a korábban kiírtak szerinti, változatlan 
formában a jelen előterjesztéshez mellékelt, ismételt pályázati felhívást szíveskedjen jóváhagyni akként, hogy 
amennyiben a mai napon vagy postai úton a mai napon feladott pályázati anyag érkezik, úgy a pályázati kiírást 
nem ismételjük meg. Egyébként a pályázatot 2015. július 10. napján hirdetnénk meg ismételten. 

 
Marcali, 2015. július 7. 
                Dr. Sütő László  
                                             polgármester   
 

Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzetben a 
háziorvosi feladatok ellátására 2015. július 10. napján pályázati felhívást tesz közzé a körzet 2015. szeptember 1. 
napjától történő feladatellátásának biztosítására, amennyiben a korábban közzétett pályázat eredménytelen lesz. 
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 
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