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Tapolca Város Önkormányzata 2011. június 29. napján kötött megállapodást dr. Dézsenyi Éva 
Beáta fogszakorvossal a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására. A 
megállapodás értelmében 2011. július 1. napjától dr. Dézsenyi Éva Beáta a fenti körzet ellátását 
fogszakorvosként biztosította, mely körzethez tartozott Raposka település is. 

Az előzőekben hivatkozott megállapodás értelmében a határozatlan időre kötött megállapodást 
hat hónapos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja, mely jogával doktornő az 
önkormányzathoz intézett kérelmével élt, azt 2020. január 1. napjával felmondta. Az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján a praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási 
szerződés megszűnését követő 6 hónap áll rendelkezésre, mely törvény adta lehetőséggel 
doktornő élt is.  

Tekintettel arra, hogy az adott körzet, ezen belül Raposka település felnőttkorú lakossága ellátás 
nélkül nem maradhatott, így a feladat-ellátás megszervezéséről az önkormányzatnak kellett 
gondoskodnia a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pontja alapján. 

Raposka Község Önkormányzata felkérte Tapolca Város Önkormányzatát a feladat-ellátás 
megszervezésére, amely felvette a kapcsolatot a Tapolca 1. és 2. számú körzet feladatait ellátó 
szakorvosokkal, akik 2020. december 31. napjáig, tartós helyettesítés keretében vállalták a 
feladat ellátását, s kérték, hogy az önkormányzatok (Tapolca, Raposka, Szigliget, Hegymagas) 
a működtetésükhöz bizonyos összeggel járuljanak hozzá. A Tapolca 3. számú körzethez tartozó 
települések szétosztásra kerülnek a doktornők között, Raposka település betegeinek ellátását 
Horváthné dr. Kovács Judit (8300 Tapolca, Kazinczy tér 5.) fogszakorvos vállalta. 

Dr. Dézsenyi Éva tájékoztatása alapján a praxisjog értékesítése nem járt sikerrel, így 2021. 
január 1. napjával az visszaszállt Tapolca Város Önkormányzatára. A feladatot ellátó doktornők 
tájékoztatása alapján szükség volna még egy szakorvosra, ezért az önkormányzat 2021-ben 
pályázatot írt ki a praxis feladatainak ellátására, melyre a mai napig nem érkezett pályázat, 
ugyanakkor egy szakorvos megkereste Tapolca Város Önkormányzatát, aki nagy 
valószínűséggel elvállalná a feladat ellátását. Tájékoztatása alapján a pályázat benyújtásához 
szükséges dokumentumok beszerzése folyamatban van, pályázati anyagát szeptember végén 
eljuttatja az önkormányzat részre. A doktornőkkel határozott időre kötött feladatellátási 
szerződés azoban lejár. Egyeztetve velük a feladat ellátását további három hónapra, 2021. 
december 31. napjáig vállalták. 



A praxis működtetésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által (a továbbiakban: 
NEAK) havi szinten biztosított forrás összességében 150.000 Ft-tal csökkent, melyet az érintett 
önkormányzatoknak kiegészíteni szükséges. Ez Raposka vonatkozásában: 5562 Ft/hó. 

A korábbi szerződésben vállalta az önkormányzat, hogy hozzájárul a körzet működtetéséhez, 
melyet, tekintettel arra, hogy kötelező önkormányzati feladatról van szó, a megkötendő 
szerződésben is biztosítani kíván az önkormányzat, mégpedig Raposka „állandó felnőttkorú 
lakosságszáma” után havi 35 Ft-tal. Jelen előterjesztés keretében Raposka Község 
Önkormányzata felkéri Tapolca Város Önkormányzatát a feladat-ellátás megszervezésére. (Az 
állandó lakosság száma megállapításakor a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott 
2021. január 1-i állapot az irányadó).  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT                                    

Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
és felhatalmazza Tapolca Város Önkormányzatát, hogy 
Horváthné dr. Kovács Judit fogszakorvossal a fogorvosi 
feladatok helyettesítéssel történő ellátása tárgyában feladat-
ellátási szerződést kössön. 

Raposka Község Önkormányzat Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy Raposka településen a felnőttkorú lakosság 
körében biztosítsa a fogorvosi alapellátást, 2021. október 1. 
és 2021. december 31. közötti időtartamra Horváthné dr. 
Kovács Judit fogszakorvos részére 35 Ft/hó/állandó lakos 
összegű, azaz 7210,- Ft/hó működtetési, továbbá a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás 
csökkenése miatt 27/hó/fő , azaz 5562,- Ft/hó hozzájárulást  
fizet. 

A hozzájárulás forrása Raposka község 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklet 1. Tartalékok Általános tartalék jogcíme. 
 
Felkéri a Jegyzőt a vonatkozó szerződés elkészítésére.  

Határidő:  2021. november 30. 
Felelős:   jegyző 
 

 
Tapolca, 2021. szeptember 14. 
 

    Bolla Albert  
    polgármester 

 


