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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  

2017. június 14-én tartandó ülésére  

a II., III., IV. sz. fogászati vegyes körzet ellátásáról 
 

Marcali Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról 

szóló 14/2002. (VI. 14.) önkormányzati rendelete Marcali Városon kívül 18 környékbeli 

települést sorol be 4 fogászati vegyes körzetbe. 

 

A II. sz. fogászati vegyes körzet ellátására a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a Prevident 

Kft.-vel kötött határozatlan idejű szerződést, melyet a Kft. 2017. június 30-i hatállyal 

felmondott a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől érkező alacsony finanszírozásra való 

hivatkozással. A Kft. bejelentését a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatala 

Népegészségügyi Osztálya felé is megtette. A feladat átvállalási szerződés megszüntethető 

közös megegyezéssel vagy 6 hónapos felmentési idő figyelembe vételével. 

A szerződés megszűnése esetén a körzet további ellátására a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás kér engedélyt a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályától akként, hogy a személyesen közreműködő fogorvos feladatait 

továbbra is dr. Makai Attila látja el helyettesítés keretében. A helyettesítés időtartama heti 15 

óra a jelenlegi heti 30 órával szemben. A jelenleg ellátott lakosságszám megközelíti a 6000 

főt, Marcali közterületei mellett Somogysámson és Kelevíz községek tartoznak a körzethez. 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás a III. és IV. sz. fogászati vegyes körzetek 

helyettesítés keretében történő ellátására a SANITASDENT Kft.-vel kötött 2017. június 30-ig 

szóló határozott idejű szerződést. A III. körzetben jelenleg ellátott lakosságszám nem éri el az 

1800 főt (Csákány, Sávoly, Somogyzsitva, Szőkedencs községek), míg a IV. körzetben az 

5000 főt (Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak, Nagyszakácsi községek, 

valamint a 18 év alatti marcali lakosok). A két körzetben jelenleg összesen heti 30 óra 

rendelési időben vehető igénybe az ellátás. 

 

A III. és IV. körzetek esetében az egyenlőtlen ellátotti lakosságszám, a II. körzet esetében a 

rendelési idő rövidülése miatt indokolt, hogy a három körzetben közel azonos ellátotti létszám 

mellett lehessen az ellátást igénybe venni. A lakosságszám kiegyenlítésével az elérhető állami 

támogatás közel azonos mértékű lesz a három körzetben. Mindhárom körzetben helyettesítés 

keretében lenne igénybe vehető az ellátás heti 15 óra rendelési időben. 
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Ennek érdekében a II. körzetből a korábban a III. körzethez tartozó marcali közterületek 

Sávoly községgel a IV. körzetbe kerülnek átsorolásra, míg a IV. körzetből Balatonkeresztúr, 

Balatonmáriafürdő, Balatonújlak községek a III. körzetbe kerülnek átsorolásra.  

 

A települések körzetbe történő besorolásáról Marcali Város Önkormányzat Képviselő-

testülete alkot rendeletet. A településeknek egészségügyi alapellátási körzethez való 

tartozásukról önállóan is rendeletet kell alkotniuk. 

 

Határozati javaslat 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a II., III., IV. sz. fogászati vegyes 

körzet ellátásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatokat hozza: 

 

1) A Társulási Tanács hozzájárul a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás és a Prevident 

Fogászati Kft. között létrejött feladat ellátási szerződés 2017. június 30-i hatállyal 

történő felbontásához. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: 2017. június 30. 

 

2) A Társulási Tanács tudomásul veszi Marcali Város Önkormányzat Képviselő-

testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002 

(VI.14.) önkormányzati rendeletében foglalt fogászati körzetek körzethatárainak 

módosítását. 

 

3) A Társulási Tanács felkéri a változással érintett települések képviselő-testületeit, hogy 

a körzethatár változást az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 

rendeletükön vezessék át. 

 

Felelős: Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak, Sávoly községek 

Határidős: 2017. június 30. 

 

4) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a II. sz. fogászati vegyes 

körzet helyettesítés keretében történő ellátásához szükséges hatósági engedélyeket 

szerezze be, illetve a finanszírozási szerződést a Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelővel az alábbiak szerint kösse meg: 

a) a körzet működési engedélyében szereplő rendelési idő heti 15 óra 

b) a rendelések helyszíne a Marcali II. sz. fogászati vegyes körzet ellátását 

jelenleg is biztosító, 8700 Marcali, Orgona u. 5. szám alatt található 

rendelő. 

c) feladat ellátási szerződés időtartamának vége: 2018. június 30. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: értelem szerint 

 

5) A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a III. és IV. sz. fogászati 

vegyes körzet helyettesítés keretében történő ellátásához szükséges hatósági 

engedélyeket szerezze be, illetve a finanszírozási szerződést a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel az alábbiak szerint kösse meg: 



a) a III. és IV. körzet működési engedélyében szereplő rendelési idő heti 15 

óra körzetenként 

b) a rendelések helyszíne a Marcali III. sz. fogászati vegyes körzet ellátását 

biztosító, 8700 Marcali, Rákóczi u. 6.-10. szám alatt található rendelő. 

c) feladat ellátási szerződés időtartamának vége: 2017. szeptember 30. 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: értelem szerint 

 

6) Felhatalmazza a Társulás Elnökét a II., III. és IV. sz. fogászati vegyes körzet feladat 

ellátásához szükséges közreműködői szerződések megkötésére. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

Határidő: értelem szerint 

 

 
 

Marcali, 2017. június 5. 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 

 


