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ELŐTERJESZTÉS 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 17- i soron következő nyilvános ülésére 

 

 

a Marcali II. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 

 

2006. január 1. napja óta dr Gasparics Anna Magdolna e.v. (Nyilv. száma: 5945579, 8700 

Marcali, Béke u. 26.) háziorvos látja el a Marcali II. számú felnőtt háziorvosi körzetet.  

Dr. Gasparics Anna Magdolna háziorvos jelezte, hogy csatlakozott a praxisközösségekről 

szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm.r.) meghatározott kollegiális 

praxisközösséghez. A Korm. rendelet 3. § (1) c) pontja alapján a kollegiális praxisközösségben való 

részvétel feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő által közzétett formában 

praxisközösségi felvételi kérelmet nyújtson be, amelyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja: „c) hetente 

legalább 20 óra rendelési idő biztosítását, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel,”. A 

háziorvosi feladat ellátására vonatkozó, jelenleg hatályos szerződés módosítása a rendelési idő 

tekintetében ezért a háziorvos kérelmével egyetértésben szükséges akként, hogy az általa 

meghatározottak szerint prevenciós rendelést is ellásson.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a feladatellátási szerződés és a működési 

engedély módosítása 2022. november 15. napjával lépne hatályba. 

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és dr Gasparics 

Anna e.v. háziorvos kérelmét támogassa, a szerződése módosítását hagyja jóvá 2022. november 15- i 

hatállyal. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és Marcali Város 

Önkormányzata és dr Gasparics Anna Magdolna e.v. háziorvos között a Marcali II, sz. felnőtt 

háziorvosi körzet feladatellátására kötött szerződés prevenciós rendelési idővel összefüggő 

módosítását 2022. november 15- i hatállyal az alábbiak szerint jóváhagyja. 

 

Marcali, Béke u. 26. rendelőben: 
Hétfő 

 
8.00- 11.30, ebből prevenciós rendelési idő: 10.30-11.30. 

Kedd: 
 

8.00.-11.00 és 15.00-16.00 

Szerda: 
 

8.00.-11.00, ebből prevenciós rendelési idő: 10.00-11.00. 

Csütörtök: 
 

8.00.-11.00 és 15.00.-16.00, ebből prevenciós rendelési idő: 10.00-11.00. 

Péntek: 
 

8.00.-11.30., ebből prevenciós rendelési idő: 10.30-11.30. 

 

Marcali, Gárdonyi u. 23. rendelőben: 

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu
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Szerda: 
 

13.00.-15.00 

 

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Marcali, 2022. november 10. 

                     Dr. Sütő László 

                                               polgármester   


