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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

17/2010. (IX. 10.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 

14/2002. (VI. 14.) számú rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. 

(VI. 14.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1. § 

 

A Rendeletnek az iskola-egészségügyi ellátás körzeteit megállapító 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1. 

számú melléklete lép. 

 

2. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Dr. Sütő László     Bödőné Dr. Molnár Irén  

  polgármester        jegyző 
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1. számú melléklet a 17/2010. (IX. 10.) sz. rendelethez 

 

„13. számú melléklet a 14/2002. (VI. 14.) sz. rendelethez 

Az iskola-egészségügyi ellátás körzetei 

 

1. számú iskola-egészségügyi 

körzet 

(I. számú házi gyermekorvosi 

körzet orvosa és iskola- ifjúsági 

védőnő) 

2. számú iskola-egészségügyi 

körzet 

(II. számú házi gyermekorvosi 

körzet orvos és iskola-ifjúsági 

védőnő) 

3. számú iskola-

egészségügyi körzet, 

amely vegyes körzet a 

4. számú védőnői 

körzettel 

(somogysámsoni 

háziorvos és iskola-

ifjúsági védőnő) 

Berzsenyi Dániel Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközépiskola 

Hétszínvirág Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 

Széchenyi Zsigmond 

Szakközépiskola és 

Szakiskola 

(Somogyzsitfa)  

Noszlopy Gáspár Alapfokú 

Művészetoktatási és Általános 

Iskola 

Mikszáth Kálmán Utcai 

Általános Iskola 

 

 Marcali Szakképző Iskola  

 

„ 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 

14/2002. (VI. 14.) számú rendelet módosításáról szóló  

17/2010. (IX. 10.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 

14/2002. (VI. 14.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 13. számú melléklete alapján állapítja 

meg az iskola-egészségügyi ellátási körzeteket. 

A hatályos Rendelet 13. sz. melléklete szerint a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskolában (3. 

sz. iskola-egészségügyi körzet) az iskola-egészségügyi ellátást a nemesvidi háziorvos látja el.  

A nemesvidi háziorvos azonban 2010. augusztus 1-jével felmentési idejét tölti, ezért az iskola-

egészségügyi feladatok ellátására vele kötött megállapodás megszűnt. A nemesvidi háziorvos 

feladatait jelenleg helyettesítésben havi bontásban más-más háziorvos látja el. 

Marcali Város Polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Szakközép- és Szakiskola SZMSZ szerinti 

igazgatóját dr. Dudás József somogysámsoni háziorvos megkereste azzal, hogy az oktatási 

intézményben az iskola-egészségügyi ellátásra a fenntartóval megállapodást kötne. 

A fentiekkel kapcsolatban, az ÁNTSZ véleményét figyelembe véve, az ellátás biztonsága érdekében, 

szükségessé vált a megállapodás megkötése, és ehhez igazodóan a Rendelet módosítása. 

A módosítást a kihirdetés napján javasoljuk hatályba léptetni. 
 

Marcali, 2010. szeptember 03.  

 

        

        Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

         jegyző 

 

 

 


