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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 18- i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Marcali II. sz. gyermek háziorvosi és iskolaorvosi körzet 2022. évi feladatellátásáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. július 23- i ülésén 

döntött arról, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi és iskolaorvosi körzet 2015. 

október 1. napjától történő feladatellátásnak biztosítására elő-, majd feladatellátási szerződést 

köt a BANNA KKT, személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad csecsemő- és 

gyermekgyógyász szakorvossal. A (végleges) feladatellátási szerződés azonban nem 

kerülhetett aláírásra annak érdekében, hogy a marcali gyermekgyógyászati szakrendelés is 

biztosított legyen.  

A körzetben a feladatellátás a fenti okok miatt szintén az elmúlt időszakhoz hasonlóan 

történne. A körzet helyettesítéssel történő ellátására a BANNA Kkt-vel, személyes 

közreműködőként dr Al Banna Ahmad csecsemő- és gyermek szakorvossal kötött 

szerződéssel folytatódna, amennyiben arra lehetőséget ad az egészségügyi szolgálati 

jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Törvény) 2021. március 1- jétől 

történő kötelező alkalmazása. 

A törvény szabályozza az összeférhetetlenség eseteit, amely 4. § (1) bekezdése 

értelmében: 

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre 

irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott 

tevékenységet is - a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: 

gyakorolható tevékenység) kivételével - kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes 

engedélyével létesíthet. 

A körzetben a feladatot személyes közreműködőként ellátó szakorvos a Somogy 

Megyei Kaposi Mór Oktatókórház Dr. Szaplonczay Manó Integrált Kórházegységében 

(Marcali) a gyermekgyógyászati szakellátás személyi feltételeinek biztosítása érdekében 

2021. március 1- jétől egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített, ezért Ő a Törvény fenti 

szabályai értelmében további jogviszonyt kizárólag az 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet 7. § 

(1) bekezdése alapján előzetes engedély alapján létesíthet. Dr Al Banna Ahmad vállalta, hogy 

a hozzájárulásra irányuló kérelmet beadja az elbírálásra jogosultnak. 

Mindezek alapján javaslom, hogy a Marcali II. számú gyermek háziorvosi és iskola-

egészségügyi körzet helyettesítését a BANNA Kkt, személyes közreműködőként dr Al Banna 

Ahmad, míg a helyettesítésének a helyettesítését továbbra is a Tihanyi Bt, személyes 

közreműködőként dr Darabos Ferencné dr Tihanyi Margit lássa el a 2022. január 1- december 

31. közötti időszakra kötött szerződéssel. 

Tájékoztatom továbbá a tisztelt Képviselő- testületet, hogy Marcali II. számú gyermek 

háziorvosi és iskolaorvosi körzet 2016. április 1. napjától több mint egy éve betöltetlen körzet, 

ezért a körzet finanszírozására kapott összeg egy részét a korábbi összeg 60%- ában folyósítja 

csak a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő). 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjenek. 
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Marcali, 2021. november 12. 

                     Dr. Sütő László 

                                               polgármester   

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) 

az előterjesztést megtárgyalta és a korábban hozott döntését módosítja akként, hogy a Marcali 

II. számú gyermek háziorvosi körzet, valamint iskola- és ifjúság egészségügyi körzet 2022. 

január 1. napjától 2022. december 31. napjáig történő feladatainak ellátására helyettesítés 

keretében megbízási szerződést köt a BANNA KKT (8700 Marcali, Berzsenyi u. 88.) 

vállalkozással, személyes közreműködőként dr Al Banna Ahmad csecsemő- és gyermek 

szakorvossal.  

Felhatalmazza a képviselő- testület dr Sütő László polgármestert, hogy a Marcali II. számú 

gyermek háziorvosi és iskolaorvosi körzet helyettesének helyettesítésére a Tihanyi Bt- vel 

(8700 Marcali, Csomós G. u. 25.), személyes közreműködőként dr Darabos Ferencné dr 

Tihanyi Margit csecsemő- és gyermek szakorvossal kössön 2022. január 1. és 2022. december 

31. napja közötti időszakra megbízási szerződést. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: 2021. december 5. 

 
 

 


