
 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 
    8700 Marcali Rákóczi u. 11. 

          85/501-001 / 85/501-055 

      www.marcalikisterseg.hu 
 

Ügyiratszám: 15205/2022                                                             6.sz. előterjesztés  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  

2022 október 27. napján tartandó  

soron következő nyilvános ülésére  

a II. számú fogászati vegyes körzet ellátásáról 

 
 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2022. szeptember 21.-én pályázati felhívást tett közzé 
a II. számú fogászati vegyes körzet fogorvosi feladatainak praxis joggal történő ellátása 

érdekében, 2023. január 1. napjától. A pályázati felhívás a www.marcali.hu, valamint az 

Országos Kórházi Főigazgatóság által működtetett https://alapellatas.okfo.gov.hu weboldalon 

jelent meg.  

 

A felhívás szerint rendelkezésre álló határidőig a körzet ellátására 1 pályázat érkezett. 

 

Dr. Makai Attila pályázata a pályázati feltételeknek megfelel; a szükséges mellékletek 

csatolásra kerültek, a pályázó hozzájárult személyes adatai kezeléséhez, egyúttal hozzájárult a 

személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához.  

 

A praxisjog elnyerése esetén a személyesen közreműködő orvosnak heti 30 órában kell a 

rendelési időt biztosítania. A fogászati alapellátást a Társulás továbbra is állami 

finanszírozásból kívánja biztosítani, így a praxis jogosultjának, vagy az őt foglalkoztató 

egészségügyi szolgáltatónak kell biztosítania a rendeléshez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket, azok megteremtéséhez a Társulás anyagi támogatást nem nyújt.  

 

A pályázó nyilatkozatban vállalta a praxis ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítását, egészségügyi szolgáltató személyes közreműködőjeként, saját rendelőjében.  

 

Annak érdekében, hogy a praxist ellátó, személyesen közreműködő orvos igénybe tudja venni 

az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett letelepedési pályázat támogatását, a 

Társulási Tanácsnak szándéknyilatkozatot kell kiadnia a praxist ellátó fogorvos számára arra 

vonatkozóan, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót fogorvosként legalább 6 évre 

alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi 

szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt. 

 

Határozati javaslat 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a II. sz. fogászati vegyes körzet 

ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza: 

 

 

 

http://www.marcali.hu/


 

1) A Társulási Tanács a II. sz. fogászati vegyes körzet fogorvosi feladatainak 

ellátására dr. Makai Attila személyes közreműködésével működő egészségügyi 

szolgáltatóval köt 2023. január 1. napjától 6 éves időtartamra feladat-ellátási 

szerződést.  

 

2) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a feladat-ellátási szerződés 

aláírására, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett 

letelepedési pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 

3) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a II. sz. fogászati vegyes 

körzet helyettesítés keretében történő ellátására létrejött, Prevident Kft.-vel 

fennálló feladat ellátási szerződés felmondására.  
 

Felelős: Dr. Sütő László, a Társulás Elnöke 

Határidő: 2022. november 1. 

 

Marcali, 2022. október 21. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 


