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ELŐTERJESZTÉS 

 

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. február 10- i soron következő nyilvános ülésére 

 

a Marcali V. sz. vegyes háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő- testület! 
 

2014. november 1. napja óta a Duró Bt. (Cg. 14-06-306079, 8732 Sávoly, Petőfi u. 48., 

képviselője: dr. Duró Ildikó üzletvezetésre jogosult tag), személyes közreműködőként dr. Duró Ildikó 

háziorvos látja el a Marcali V. számú, vegyes háziorvosi körzetet, amelynek ellátási területe Sávoly, 

Szegerdő, Szőkedencs és Főnyed települések területét is magában foglalja. Ugyancsak Ő látja el a Sávolyi 

köznevelési intézmények tekintetében az iskola-egészségügyi feladatokat. 

Dr. Duró Ildikó kezdeményezte a Marcali V. számú vegyes háziorvosi körzetre a feladatellátási 

szerződése módosítását több okból is. Egyrészt csatlakozott a Marcali Praxisközösséghez, ami miatt a 

rendelési idejéből heti 4 óra prevenciós rendelési időt kell biztosítania. Másrészt a szegerdői rendelést 

másik telephelyen (Szegerdő, Petőfi u. 9. a Liget u. 16. helyett) látja el a rendelő felújítása miatt, továbbá 

a kisebb települések esetében változtatni szeretne a rendelési időn.  

Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 

engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 8. § (1) 

bekezdés a) és d) pontja értelmében: 

„A kérelemben fel kell tüntetni 

a) a kérelmező telephelyét; 

(…) 

d) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére 

rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;” 

A Korm.r. értelmében a működési engedélyt módosítani szükséges az egészségügyi szolgáltatónál 

bekövetkezett változás okán, amennyiben a 8. § (1) a) és d) pontjában foglaltak, vagyis a feladatellátás 

(az egészségügyi szolgáltató) telephelye vagy a rendelési idő változik.  

Sávoly tekintetében április 1- jétől csak csütörtök marad olyan nap, amikor csak iskola-

egészésgügyi rendelés lesz a településen, viszont a keddi napokon minden héten lesz rendelés. A sávolyi 

rendelési időből kettő óra prevenciós rendelést teljesítene Sávolyon teljesítené a doktornő. A sávolyi 

iskola-egészségügyi rendelést a pénteki nap helyett csütörtökön látná el 8.00-9.00 óra között. A rendelési 

időre tett javaslatát a határozati javaslat tartalmazza. 

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

engedély módosítása 2022. április 1- jével lépne hatályba. 

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

kérelmét támogassa. 

 

Marcali, 2022. február 2. 

                Schuller Tibor s.k. 

                                            polgármester   

mailto:kaplar.orsolya@marcali.hu


 

Határozati javaslat 

 

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, 

hogy a Marcali, V. számú, vegyes háziorvosi körzet tekintetében a dr Duró Bt-vel (Cg. 14-06-306079, 

8732 Sávoly, Petőfi u. 48., képviselője: dr Duró Ildikó üzletvezetésre jogosult tag) kötött feladatellátási 

szerződése 2022. április 1- i hatállyal módosuljon akként, hogy a szegerdői telephely a Szegerdő, Petőfi 

u. 9 szám alatt legyen, illetve a körzet rendelési ideje az alábbi táblázatban foglaltak szerint kerüljön 

meghatározásra. A Képviselő- testület felhatalmazza Schuller Tibor polgármestert a feladatellátási 

szerződés módosításának aláírására, továbbá arra, hogy a működési engedély módosításához emiatt 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Rendelési 

idő 

Marcali, 

Széchenyi u. 

17-21. 

Sávoly, Petőfi u. 

48. 

Szegerdő,  

Petőfi u. 9. 

Szőkedencs 

Fő u. 41. 

Főnyed, 

Kossuth u. 

31. 

Hétfő 08:00-11:00 13:00-15:00   15:15-17:00   

Kedd 13:00-16:00 08:00-09:00 10:10-12:00   09:15-10:00 

Szerda 

08:00-10:00 

10.00-11:00 

prevenciós 

rendelés    

13:00-15:00         

15:00-16:00        

prevenciós 

rendelés 

      

Csütörtök 13:00-16:00 

08:00-09:00 

iskolaegészségügyi 

rendelés 

  09:15-11:00   

Péntek 

13:00-14:00 

14:00-15:00 

prevenciós 

rendelés 

08:00-10:00       

10:00-11:00 

prevenciós 

rendelés 

      

 

 

Felelős: Schuller Tibor polgármester 

Határidő: 2022. március 5. 

 

 


