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E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Egyes háziorvosi és fogorvosi körzetek székhelyével kapcsolatos
megállapodások jóváhagyása

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda Általános Igazgatási Csoport
dr. Németh Mária csoportvezető 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Humán Bizottság

Meghívandók: -

Tisztelt Képviselő-testület! 

2015. augusztus 1-jén lépett hatályba az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény (a továbbiakban: Eütv.). Az Eütv. 5. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat
az egészségügyi alapellátás keretében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi,
fogorvosi ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az Eütv. 6. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzat képviselő-
testülete 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.

A több településre kiterjedő ellátás városunkat a fogorvosi, illetve a Tapolca, 6. számú 
háziorvosi körzet tekintetében érinti. Évek óta kialakult gyakorlat, hogy a tapolcai fogorvosi
körzetekben dolgozó fogorvosok látják el a környező települések, valamint Szőc község 
lakosságát is. Az érintett fogorvosok működési engedélye kiterjed Tapolca mellett az általuk 
ténylegesen ellátott településekre is. Az orvosi körzetek kialakításáról szóló mindenkori
önkormányzati rendeletünk a következő településeket besorolta a tapolcai fogorvosi 
körzetekbe: Gyulakeszi, Raposka, Szigliget, Hegymagas, Kisapáti, Nemesgulács, Káptalantóti,
Zalahaláp, Sáska. Szőc Község Polgármestere idén novemberben kérte, hogy az orvosi 
körzetek kialakításáról szóló rendeletünket akként módosítsuk, hogy a fogorvosi ellátás Szőc 
község lakosságára is kiterjedjen.

A Tapolca 6. számú háziorvosi körzet háziorvosa Tapolca mellett ellátja Monostorapáti és
Hegyesd községekben is a háziorvosi feladatokat.

Az ellátásban érintett településsekkel ezidáig nem kötöttünk megállapodást az orvosi,
fogorvosi körzetek székhelye tekintetében, mivel az orvosi ellátás és a feladat finanszírozása
zökkenőmentesen működött. 

A több településre is kiterjedő ellátások tekintetében az Eütv. előírásainak megfelelően az 
ellátással érintett önkormányzatoknak most megállapodásban kell meghatározniuk a több
településre kiterjedő ellátást nyújtó orvosi körzetek székhelyét. Az évek óta kialakult 
gyakorlatnak megfelelően mind a fogorvosi, mind a Monostorapátit és Hegyesdet is érintő 
háziorvosi ellátás esetében Tapolca marad továbbra is az ellátás székhelye. Monostorapáti és
Hegyesd községek önkormányzatának képviselő-testületei már megtárgyalták a háziorvosi 
ellátással, Sáska község pedig a fogorvosi ellátással kapcsolatos megállapodás-tervezetet és



elfogadták azt, majd aláírásra megküldték nekünk is. A Monostorapátit és Hegyesdet is érintő 
háziorvosi ellátás székhelyére vonatkozó megállapodás az előterjesztés 2., a Sáska községre is 
kiterjedő fogorvosi ellátás székhelyére vonatkozó megállapodás pedig az előterjesztés 3. 
mellékletét képezi.

Az általunk készített, és az előterjesztés 1. mellékletét képező megállapodás-tervezetet 
megküldtük a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Zalahalápi Kirendeltségéhez, a
Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalba, valamint Szőc Község Önkormányzatának is. Az 
érintett települések részéről azt a visszajelzést kaptuk, hogy a megállapodás-tervezetben 
foglaltakkal egyetértenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 1. 
melléklete szerinti, Gyulakeszi, Raposka, Szigliget, Hegymagas,
Nemesgulács, Kisapáti, Káptalantóti, Zalahaláp és Szőc településekre 
is kiterjedő fogorvosi körzetek székhelye megállapításáról szóló 
megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az érintett
településekkel megkösse a megállapodást.

Határidő. 2016. december 31. 
Felelős:    polgármester 

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 2. 
melléklete szerinti, a Tapolca, 6. számú háziorvosi körzetet érintő, 
Monostorapáti és Hegyesd községek közigazgatási területére is
kiterjedő háziorvosi körzet székhelyéről szóló megállapodást 
jóváhagyja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 2. melléklet szerinti
megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:    polgármester 

III.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti, Sáska község közigazgatási területére is kiterjedő 
fogorvosi körzet székhelyéről szóló megállapodást jóváhagyja.  

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 3. melléklet szerinti
megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:    polgármester 

Tapolca, 2016. november 16.
Dobó Zoltán
polgármester



1. melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (TERVEZET) 

mely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata (székhelye: 8300 Tapolca, Hősök tere 
15.,) képviseli: Dobó Zoltán polgármester

másrészről ……… Község Önkormányzata (székhelye: ……………………., a továbbiakban: 
Önkormányzat), képviseli: ……….. polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között
alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi 
II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 
313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötik meg.

1) A tapolcai fogorvosi körzetek ellátási területe Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testületének az orvosi körzetek kialakításáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott
utcákra és településekre terjed ki, mely magában foglalja …………… község teljes
közigazgatási területét is. ………………….. Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzeteket.

2) A Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott fogorvosi alapellátás székhelye:
Tapolca

3) A Megállapodás 2016. december 1. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 
módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.

4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeik rendezéséhez hatáskörtől függően a 
Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A
Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasást és értelmezést követően, szabad 
akaratukból jóváhagyólag írták alá.

Tapolca, 2016.

Dobó Zoltán
polgármester polgármester

Ellenjegyezte:

              Ughy Jenőné 
                  jegyző        jegyző



2. melléklet



3. melléklet


