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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  

2016. október 26-án tartandó ülésére  

a III. sz. fogászati vegyes körzet ellátásáról 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulási Tanács 2016. április 26-i, majd 2016. június 16-i ülésén döntött a III. sz. fogászati 

vegyes körzet betöltésére szóló pályázat kiírásáról. A betöltetlen III. sz. fogászati körzet 

ellátására szóló pályázat az Országos Alapellátási Intézet, Marcali Város Önkormányzat és a 

Dentálapró elnevezésű oldalon is meghirdetésre került. A felhívásokra pályázat nem érkezett.  

 

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 18.§ (2) bekezdése alapján a 

Somogy Megyei Kormányhivatal a feladat ellátására személyesen közreműködő fogorvost 

nem jelölt ki. 

 

A III. sz. körzet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés bb) pontja alapján 2016. június 1-

től tartósan betöltetlen körzetnek minősül, így helyettesítéssel történő ellátása esetén az 

alapfinanszírozás 60%-ra jogosult az egészségügyi szolgáltató, amennyiben a körzet 

helyettesítés keretében kerül ellátásra. Az alacsony OEP finanszírozás miatt helyettesítés 

keretében a körzet fenntartható módon nem ellátható. 

 

A III. körzet ellátásának megszervezése érdekében a járáson kívül dolgozó fogorvosok is 

megkeresésre kerültek, melynek eredményeképpen megállapodás született Csömend, Nikla, 

Táska, Somogyfajsz, Pusztakovácsi, Libickozma települések Somogyjádon történő 

ellátásának lehetőségéről.  

 

Az ellátás az érintett települések esetében Somogyjádon történne, a feladat ellátás gesztor 

települése Somogyjád Község Önkormányzata lenne. A feladat ellátás kezdő időpontja 2017. 

január 1., amennyiben az ellátáshoz nyújtásához szükséges működési engedélyek 2016. 

november 5-ig az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére benyújtásra kerülnek. 

 

A feladat ellátás átalakításához szükséges önkormányzati döntések: 

 a települési önkormányzat a fogászati alapellátást 2017. január 1-től nem a Marcali 

Kistérségi Többcélú Társulás keretében kívánja ellátni 

 települési önkormányzat a fogászati alapellátást Somogyjád Község Önkormányzat 

gesztorságával működő fogászati körzetben kívánja biztosítani 

 



A képviselő testületi döntések meghozatalát követően a Társulási Megállapodás módosítása, 

Marcali Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendeletének módosítása, illetve Somogyjád Község 

Önkormányzatával feladat ellátási megállapodás megkötése szükséges. 

 

 

Marcali, 2016. október 24. 

                Dr. Sütő László s.k. 

                                    társulási tanács elnöke 
 

Határozati javaslat 

 

 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a III. számú fogászati vegyes körzet 

ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatokat hozza: 

 

1) a Társulási Tanács felkéri Csömend, Nikla, Táska, Somogyfajsz, Pusztakovácsi, 

Libickozma községek önkormányzatát, hogy a településük lakosságának fogászati 

alapellátása érdekében hozzanak döntést arról, hogy a fogászati alap ellátást nem a 

Marcali Kistérségi Többcélú Társulás keretében kívánják településükön biztosítani. 

 

Felelős: érintett települések polgármesterei 

Határidő: 2016. november 6. 

 


