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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2022. január 12- i soron kívüli nyilvános ülésére 

 

a Marcali I. sz. iskolaorvosi körzet működtetéséről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A Marcali I. számú iskolaorvosi körzet ellátását a Tihanyi Bt. (Cg. 14-06-305050 8700 

Marcali, Csomós G. u. 25. képviseli: dr Darabos Ferencné), személyes közreműködőként dr 

Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit gyermek háziorvos (a továbbiakban: háziorvos) látja el 

2022. február 28- ig.  

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

iskola-egészségügyi ellátásban (a továbbiakban: iskola-egészségügyi ellátás) való rendszeres 

részvétele, azaz iskola-egészségügyi feladatok iskolaorvosi feladatainak ellátása a települési 

önkormányzat kötelezettsége.  

Mindezek alapján a Marcali I. számú iskola- egészségügyi körzetben az iskolaorvosi 

feladatok ellátására pályázatot írtunk ki. A pályázatra egyetlen érdeklődő sem volt, pályázatot 

sem adott be senki, a pályázati eljárás eredménytelen volt. 

 A feladatellátási kötelezettség miatt azonban tárgyaltam dr Al Banna Ahmad 

gyermekorvossal, hogy a Marcali I. számú iskola-egészségügyi körzetben a feladatot 

helyettesítéssel ellátná-e heti 1 órában. Ő látja el helyettesítéssel már a Marcali II. számú 

iskola-egészségügyi körzet feladatait is heti 1 órában. A BANNA Kkt (Cg.14-03-033491, 

8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.) képviseletében a doktor Úr úgy nyilatkozott, hogy vállalná a 

feladatot a Kkt személyes közreműködőjeként. A helyettesítéssel ellátott körzet helyettesítését 

továbbra is vállalná a Tihanyi Bt, személyes közreműködőként dr Darabos Ferencné dr 

Tihanyi Margit gyermekorvos. 

 Mindezek miatt kérem, hogy a képviselő- testület döntsön arról, hogy a Marcali I, 

számú iskola-egészségügyi körzet helyettesítés keretében, heti 1 órában történő feladatására 

Marcali Város Önkormányzata kérjen működési engedélyt, a feladatot pedig a BANNA Kkt-

vel kötött szerződés keretében személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad 

gyermekorvos lássa el. Kérem továbbá, hogy a Képviselő- testület hatalmazzon fel arra is, 

hogy a helyettesítéssel ellátott I. számú iskola-egészségügyi körzet helyettesítésére szerződést 

köthessek a Tihanyi Bt-vel a fentiek szerint.  

 

Marcali, 2022. január 3.  

 

        

Dr. Sütő László  

           polgármester 
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és mivel 

a Marcali I. számú iskolaorvosi körzet feladatellátására kiírt pályázat eredménytelen volt, 

felhatalmazza dr Sütő László polgármestert, hogy a Marcali I. számú iskola-egészségügyi 

körzet helyettesítéssel történő ellátása érdekében Marcali Város Önkormányzata számára 

kérjen működési engedélyt heti 1 órára, a feladat helyettesítéssel történő ellátására kössön 

szerződést a BANNA Kkt-vel (Cg.14-03-300491, 8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.), személyes 

közreműködőként dr Al Banna Ahmad gyermekorvossal, a helyettesítéssel ellátott körzet 

helyettesítésére pedig a Tihanyi Bt-vel (Cg- 14-06-305050, 8700 Marcali, Csomós G. u. 25.) 

személyes közreműködőként dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit gyermekorvossal. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: 2022. február 5. 
 

 


