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ELŐTERJESZTÉS  

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

2021. október 21- i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Marcali I. sz. iskolaorvosi körzet működtetéséről 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

A Marcali I. számú iskolaorvosi körzet ellátását a Tihanyi Bt, személyes 

közreműködőként dr Darabosné dr Tihanyi Margit gyermek háziorvos (a továbbiakban: 

háziorvos) látja el. A háziorvos az iskolaorvosi feladatok ellátása tekintetében 2021. 

szeptember 9- i keltezésű, 2021. szeptember 22- én beérkezett levelében felmondta az 

iskolaorvosi feladatok ellátás tekintetében a szerződést 2022. március 1. napjára. Az önálló 

orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (4) bekezdése értelmében a 

feladatellátási szerződés felmondása hat hónapnál kevesebb nem lehet.  

A szerződésének 2022. február 28. napjával, közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséhez szükséges a Képviselő- testület jóváhagyása, amelyet ezt megelőző 

előterjesztésben tárgyalt. 

Amennyiben a Tisztelt Képviselő- testület a szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetését 2022. február 28. napjával jóváhagyja, de akkor is, ha a felmondás alapján 

szűnik meg a doktornő feladatellátási kötelezettsége, szükséges a további feladatellátás 

biztosítása érdekében intézkedni. 

A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai 

oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

iskola-egészségügyi ellátásban (a továbbiakban: iskola-egészségügyi ellátás) való rendszeres 

részvétele, azaz iskola-egészségügyi feladatok iskolaorvosi feladatainak ellátása a települési 

önkormányzat kötelezettsége.  

Mindezek alapján javaslom, hogy a Marcali I. számú iskolaorvosi körzetben az 

iskolaorvosi feladatok ellátására írjunk ki pályázatot a jelen előterjesztéshez a 2. melléklet 

szerint. A körzethatárokat Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az 

egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati 

rendeletének 13. melléklete tartalmazza.  

 

Marcali, 2021. október 15. 

 

        

Dr. Sütő László polgármester távollétében 

 

                                         Bereczk Balázs sk. 

    alpolgármester   

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és a 

Marcali I. számú iskolaorvosi körzet feladatellátására pályázatot ír ki a feladatellátásának 

biztosítása érdekében az előterjesztéshez mellékelt formában. 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: értelem szerint 
 

 

1. melléklet az előterjesztéshez 

 

Pályázati felhívás  

 
A Marcali Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a területi ellátási kötelezettséggel 

működő I. számú iskolaorvosi háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozói formában történő ellátására, határozatlan 

időre  

 

 

A pályázatot meghirdető szerv neve: Marcali Város Önkormányzata 

      8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

 

Munkakör és munkahely megnevezése: 

- Marcali város I. számú iskolaorvosi körzetéhez tartozó óvodás korú és iskolai tanulók 

ellátása, a körzet leírását Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének az 

egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 14/2002. (VI.14.) önkormányzati rendeletének 13. 

melléklete tartalmazza 

- a tevékenység egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy vállalkozóként látható el  

 

A tevékenység végzésének formája: iskolaorvosi feladatok ellátása egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban vagy vállalkozóként 

 

Pályázati feltételek:  

- büntetlen előélet 

- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM rendelet 11. §- ában előírt képesítés,  

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 

EÜM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e 

törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Kormányrendeletben, az iskola-

egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet és az egészségügyi 

szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési 

eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt egyéb feltételek 

biztosítása  

- B kategóriás jogosítvány 

- saját gépkocsi 

- egészségügyi alkalmasság 



 Marcali Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 

- igazolás a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. 

(VII.29.) Korm. rendeletnek való megfelelésről (oltás felvétele vagy mentesülésről 

igazolás) 

 

 

A pályázathoz csatolandó mellékletek: 

- igazolás működési nyilvántartásba vételéről 

- a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata 

- gyakorlat igazolása  

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- szakmai és személyes önéletrajz 

- - egészségi alkalmasság igazolása, beleértve a koronavírus elleni védőoltás 

kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII.29.) Korm. rendeletnek való 

megfelelésről (oltás felvétele vagy mentesülésről igazolás) 

-  Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

-  Pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket 

teljesíti  

-  Pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen 

kéri  

Beadási határidő: megjelenéstől számított 30 napon belül (2021. november 22.) 

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés.  

A körzet elfoglalásának ideje: a Képviselő-testület döntését követően, 2022. március 1. 

napjától  

A pályázat elbírálása során előnyben részesül az az (iskola)orvos, aki: 

- Marcaliban lakik, dolgozik 

- Marcaliban kíván letelepedni  

- iskolaorvosi ellátásban szakmai tapasztalattal rendelkezik 

 

A pályázat benyújtása:  

Postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban, zárt borítékban Dr. Sütő 

László polgármesternek (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) címezve 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Marcali I. számú iskolaorvosi körzet pályázat” 

 

Felvilágosítás kérhető: 

 Dr. Sütő László polgármestertől (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., tel: 85/501-072) 

 

Egyéb információk: 

Tájékoztatom a pályázókat, hogy az önkormányzat:  

- a háziorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket 

térítésmentesen biztosítja, 

- szükség esetén szolgálati lakást biztosít kedvező bérleti díjjal. 

 

A képviselő- testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.  
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Marcali, 2021. október 22. 

 

        Dr. Sütő László  

             polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet az előterjesztéshez 

 
Az iskolaorvosi feladatellátásra vonatkozó jogszabályi háttér az alábbi. 

 

1. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

 
„3. A települési önkormányzat feladatai az egészségügyi alapellátás körében 

5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:   

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti 

ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

(2) Az alapellátás nyújtását érintő jogviszony megváltoztatásáról szóló döntésének 

meghozatala során a települési önkormányzat kikéri az alapellátást végző orvos, illetve 

védőnő véleményét. 

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt 

praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és 

kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén 

a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban 

határozzák meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézet - védőnői ellátás esetén az országos 

tisztifőorvos -, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi 

államigazgatási szerv véleményét is.” 

„15. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátás személyes és közösségi ellátást nyújt az 

egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az 

egészségfejlesztés céljából.   

(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a tanulói jogviszony megkezdésétől a 18 éves 

korosztályig, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban részt 

vevők részére a következő megelőző ellátásokat végzi: 

a) életkornak megfelelően az anyagcserére, az érzékszervek működésére vonatkozó, 

valamint teljes körű fizikális szűrővizsgálat, 
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b) a fogazati rendellenességek felismerését célzó vizsgálat, valamint a teljes fogászati 

státus rögzítése, 

c) az életkornak megfelelő fejlődésre vonatkozó vizsgálatok, 

d) a környezeti tényezők rizikófaktorainak feltárása és az általuk indukált 

megbetegedések megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatok, tevékenységek, 

e) részvétel az iskolai egészségfejlesztésben, 

f) az egészségügyi, szociális, mentális problémákkal élő, hátrányos helyzetű tanulók 

kiemelt gondozása, megfelelő iskolai körülmények, életvitel kialakításában történő 

segítségnyújtás, pályaválasztásuk segítése, 

g) a tanulók szakmai alkalmasságának orvosi, védőnői vizsgálata, 

h) a fertőző betegségek megelőzésével kapcsolatos feladatok, az iskolai életkorhoz 

kötött és önkéntesen igénybe vehető kampányoltások elvégzése, 

i) *  együttműködés a köznevelés szereplőivel, szülőkkel, az alapellátás más 

szereplőivel, család- és gyermekjóléti szolgálattal, a család- és gyermekjóléti központtal a 

gyermekek egészséges fejlődésének biztosítása érdekében. 

(3) Az iskola-egészségügyi ellátás megszervezése során gondoskodni kell arról, hogy 

álljon rendelkezésre a vizsgálatok elvégzésére alkalmas, miniszteri rendeletben meghatározott 

feltételekkel rendelkező helyiség. 

(4) Az iskola-egészségügyi ellátás részletes szakmai szabályait a miniszter rendeletben 

határozza meg.” 

 

2. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 
 

„2. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre 

kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával 

megszervezni. Az iskola-egészségügyi ellátást az iskolaorvos teljes vagy részmunkaidőben, a 

védőnő teljes vagy részmunkaidőben, illetve a területi védőnő körzetéhez tartozó feladatként 

végezheti. Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a 

gyermek, a tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg területi védőnőjével 

egyeztetve és vele együttműködve végzi.   

(4) A nevelési-oktatási intézményben az iskolaorvosi feladatot részfoglalkozás 

keretében végző háziorvos (házi gyermekorvos) által ellátott gyermekek, tanulók létszáma 

legfeljebb 800 fő lehet. 

3. § (1) Iskolaorvosi feladatokat - lehetőség szerint iskolaegészségtan és 

ifjúságvédelem szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-

gyermekgyógyász orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, szakiskolában és 

szakközépiskolában tanuló 14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesítéssel 

rendelkező orvos is elláthatja az iskolaorvosi feladatokat. Az iskolaorvos által ellátandó 

feladatokat a 2. számú melléklet tartalmazza.   

(2) Iskola-egészségügyi ellátás keretében védőnői feladatot főiskolai végzettséggel 

rendelkező védőnő láthat el. A nevelési-oktatási intézményben ellátandó védőnői feladatokat a 

3. számú melléklet tartalmazza. 

4. § (1) Az iskola-egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, 

körzeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, 

gyógytornász és pszichológus, valamint - népegészségügyi feladatkörükben - a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) a 

gyermekek és tanulók egészségvédelme érdekében együttműködnek, és az e feladat ellátásához 

szükséges adatokról egymást tájékoztatják. 



 Marcali Város Önkormányzatának  
Polgármestere 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 

(2) Az iskola-egészségügyi dokumentáció részét képezi a háziorvos (házi 

gyermekorvos) által a gyermekről ötéves életkorában kiállított külön jogszabály szerinti 

adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére. 

(3) Az iskolaorvos a nevelési-oktatási intézményben elsősegélyben részesített akut 

beteget további kezelésre a beteg háziorvosához (házi gyermekorvosához) vagy a bentlakásos 

intézet ellátását végző orvoshoz irányítja, szükség esetén intézkedik a beteg fekvőbeteg-

intézetbe történő szállítása iránt.” 

„2. melléklet 

A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok 

1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 

a) Az óvodás korú gyermekek vizsgálata járvány és a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri 

rendelet szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. 

évfolyamokban. Ennek keretében:  

- teljes fizikális vizsgálat, 

- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján 

veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása. 

Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad. 

Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. 

évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. 

b) A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók 

háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, 

gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált 

oktatása esetén orvosi vélemény adása. 

c) A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői 

bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok 

közlése. 

d)  

e) Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és 

végrehajtásának ellenőrzése. 

f) A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai 

védőnővel együttműködve. 

2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

a) Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi 

feladatainak elvégzése. 

b) A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, 

sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

a) Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 

b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén 

járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről a járási hivatal értesítése. 

c) A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. 

d) Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák 

megszüntetésére, valamint a járási hivatal értesítése. 

4. Elsősegélynyújtás 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges 

ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe 

irányítása. 
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5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv 

végrehajtásában. 

b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

c) Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 

6. Környezet-egészségügyi feladatok 

a) Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb 

kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. 

b) A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel 

kísérése. 

7. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti 

jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön 

jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben.” 
 

3. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 

finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. 

rendelet 

 
„20. § (1) Az orvos és védőnő által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás 

finanszírozására a NEAK a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése szerint köt szerződést.   

(2) A finanszírozási szerződés megkötéséhez a szolgáltató - az Eb. tv.-ben meghatározottakon 

túl - csatolja a külön jogszabály szerint az ellátás nyújtására jogosító szerződés másolatát, 

amely tartalmazza a nevelési, oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók létszámát. 

(3) A részmunkaidős orvossal működtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén a 

NEAK - a nevelési-oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti 

létszáma alapján - havonta 47,8 Ft/fő összegű díjat utalványoz az orvosi feladatok 

ellátására a tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint. 

(4) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa által teljes munkaidőben ellátott 

iskola-egészségügyi feladatok díjazása az iskola-orvosi feladatokra rendelkezésre álló havi 

keretnek a (3) bekezdés szerinti díjazással csökkentett összege és az országosan összesen 

ellátandók száma alapján megállapított fejkvótával történik. A szolgáltató részére a (2) 

bekezdés szerinti létszám és a fejkvóta szorzatának megfelelő díjat a NEAK a 6. § (3) 

bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelőző hónapban. 

(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat 

főfoglalkozású orvosa a finanszírozási alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthető 

helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben legfeljebb két 

szakorvost foglalkoztat. 

(6) A szolgáltató az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat által a nevelési, oktatási 

intézményben ellátandók létszámát - a nevelési, oktatási intézménnyel kötött megállapodás 

alapján - minden év október 31. napjáig, a tárgyév szeptember 30-ai állapotnak megfelelően, 

illetve iskolai körzethatár-módosítás esetén a szerződésmódosítás kezdeményezésével 

egyidejűleg írásban bejelenti a NEAK-nak. 

20/A. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó 

iskolaorvosi szolgálatot működtető szolgáltató szolgálatonként heti 40 órában foglalkoztatott 

iskolaorvos után havonta iskolaorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet az iskolaorvosi 

szolgáltató az iskolaorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles 

fordítani. A bértámogatás összegét a 38. számú melléklet tartalmazza. 
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(2) Az iskola-egészségügyi szolgálat orvosának 38. számú melléklet szerinti gyakorlati idejét 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (8) és (9) bekezdése és 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani. 

(3) A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során 

kizárólag az orvos által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és 

igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető figyelembe. 

(4) Az iskolaorvosi bértámogatáshoz szükséges gyakorlati időt a NEAK felé igazolni kell. A 

NEAK a gyakorlati idő igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. Az 

iskolaorvosi bértámogatás a gyakorlati idő szerint módosul, amelyet a NEAK a 

nyilvántartásában átvezet. 

(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az (1) bekezdés szerinti támogatás, illetve annak 

módosítása iránti igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem 

formájában nyújthatja be, a NEAK által meghatározott adatszolgáltatási formátumban. 

(6) Az iskolaorvosi bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti Iskolaegészségügyi 

ellátás bértámogatás előirányzat szolgál.” 


