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ELŐTERJESZTÉS 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2017. május 2-i ülésére a 

a Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásáról 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Somogy Megyei Kormányhivatal 2017. március 16-án kelt levelében törvényességi 

felhívást intézett a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsához feladat ellátási 

kötelezettség elmulasztása miatt, mely a Marcali III. sz. fogászati vegyes körzet ellátásához 

kapcsolódik. A törvényességi felhívásban a Kormányhivatal összefoglalja a 2016. évben a 

fogászati ellátás biztosításával kapcsolatban a Kormányhivatal és a Társulás által megtett 

intézkedéseket, melyet a levelezéssel együtt az előterjesztés melléklete tartalmaz.  

 

Marcali III. sz. fogászati vegyes körzet helyettesítés keretében történő ellátásáról a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás 2017. április 1-től 2017. június 30-ig terjedő határozott időre a 

SANITASDENT Kft-vel állapodott meg, oly módon, hogy az ellátására heti 6 óra 

közfinanszírozott rendelési időben a Marcali, Rákóczi u. 6.-10. szám alatti rendelőben kerül 

sor. A megállapodás alapján a Társulás a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási 

Hivatalához működési kérelmet nyújtott be, melyet a Járási Hivatal Népegészségügyi 

Osztálya SO-05/NEO/00654-2/2017 számú határozatával jóváhagyott. 

 

A rendelési idő további bővítését tervezzük, mely a körzet jelenlegi lakosságszáma alapján 

legfeljebb 12 óra lehet, és az alap finanszírozás havi összege nem fogja elérni ebben az 

esetben a 150.000 Ft-ot. (Jelenleg havi 120.000 Ft NEAK alapfinanszírozásra számíthat 

közreműködő szervezet, amennyiben a finanszírozási szerződést a NEAK a Társulással 

megköti). Ezért szükséges a körzetek további átszervezése, hogy optimális ellátotti létszám 

tartozzon egy-egy körzethez, illetve az elérhető finanszírozás összege nyújtson fedezetet a 

feladat ellátására. (A 2016. december 31-ig létező III. sz. körzet esetén lehetőség lett volna a 

heti 30 órás rendelésre és a finanszírozás pedig meghaladta volna a havi 350.000 Ft-ot.) 

Figyelembe véve a körzet lakosságszámára és a finanszírozásra vonatkozó jogszabályokat 

továbbra is fenntartjuk a korábbiakban közölt álláspontunkat, hogy a Társulás által kötött 

feladat ellátási szerződésig az egészségügyi államigazgatási szervnek kellett volna a 96/2003. 

(VII.15.) Korm. rendelet 18.§ (2) bekezdése szerint a körzet ellátását végző egészségügyi 

szolgáltatókat kijelölni, megőrizve a finanszírozható körzet egységét. 

 

 

Határozati javaslat 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Somogy Megyei 

Kormányhivatal SOB/03/964/2017 ügyiratszámú törvényességi felhívását megtárgyalta és az 

alábbi határozatokat hozza: 



 

1) A Társulási Tanács tájékoztatja a Somogy Megyei Kormányhivatalt, hogy a Marcali 

III. sz. fogászati vegyeskörzet ellátása 2017. április 1-től 2017. június 30-ig heti 6 óra 

rendelési időben helyettesítés keretében biztosított. 

 

Felelős: tájékoztatásért Dr. Sütő László, társulás elnöke 

Határidő: 2017. május 5. 

 

2) A Társulási Tanács fenntartja azon álláspontját, hogy a Társulás által kötött feladat 

ellátási szerződésig az egészségügyi államigazgatási szervnek kell a 96/2003. (VII.15.) 

Korm. rendelet 18.§ (2) bekezdése szerint a körzet ellátását végző egészségügyi 

szolgáltatót kijelölni. 

 

Felelős: tájékoztatásért Dr. Sütő László, társulás elnöke 

Határidő: 2017. május 5. 

 

3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a körzet 2017. július 1-ét 

követő ellátásához szükséges tárgyalásokat folytassa le, a szükséges engedélyeket 

szerezze be, illetve a finanszírozási szerződést kösse meg. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke 

Határidő: 2017. június 30. 

 

4) A Társulási Tanács felhatalmazza a Tanács elnökét, hogy a működés és finanszírozás 

szempontjából megfelelő méretű körzetek kialakítása érdekében szükséges 

tárgyalásokat folytassa le, tegyen javaslatot a körzetek átszervezésére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke 

Határidő: 2017. június 30. 

 

 

Marcali, 2017. április 27. 

 

 

 

                                                                                           Dr. Sütő László s.k. 

                                                                                              Társulás elnöke 
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