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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tapolca Város Önkormányzata 2011. június 29. napján kötött megállapodást dr. Dézsenyi Éva 
Beáta fogszakorvossal a 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátására, mely megállapodás 
értelmében 2011. július 1. napjától dr. Dézsenyi Éva Beáta a fenti körzet ellátását 
fogszakorvosként biztosította.  

Az előzőekben hivatkozott megállapodást a doktornő az önkormányzathoz intézett kérelmével 
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, ugyanakkor nem járt sikerrel. 

Tekintettel arra, hogy az adott körzethez tartozó betegek ellátás nélkül nem maradhattak, 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, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § b) pontja 
alapján. A fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében az 1. és 2. számú körzet feladatait ellátó 
szakorvosok, ezen átmenti időszakban, tartós helyettesítés keretében 2020. július 1. napjától 
vállalták, s látják el jelenleg is a feladatot. 

Tekintettel arra, hogy a praxisjog értékesítése nem járt sikerrel, így 2021. január 1. napjával az 
visszaszállt az önkormányzatra. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2021. 
(V. 4.) Kt. határozatával pályázatot hirdetett a körzet feladatainak ellátására, melyre egy 
érvényes pályázat érkezett.  

Dr. Bernáth Tibor Csaba fogszakorvos Budapesten, 1998-ban szerezte fogorvosi diplomáját a 
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán. 2000–ben Budapesten az 
Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság előtt 
megszerezte a fog- és szájbetegségek szakorvosa képesítést. Képesítésének megszerzését 
követően magán fogorvosi, felnőtt fogászati alapellátást (Szombathely) ellátó körzeti, valamint 
implantológiai rendelést látott el. 2015 óta Dániában felnőtt fogorvosi körzeti feladatokat lát el. 
A munkához való elkötelezettségét a több mint 20 éves fogorvosi rendelővezetői múltja, a 
magyarországi és külföldi körzeti és magánrendelőkben szerzett szakmai tapasztalatai 
tanúsítják. 

Pályázatának pozitív elbírálása esetén tervei között szerepel - igény esetén - fogászati megelőző 
előadások, rendszeres szűrővizsgálatok tartása a különböző fogászati betegségek megelőzése, 



kiszűrése érdekében. Magas színvonalon kialakított és minőségi szolgáltatást nyújtó rendelőben 
kívánja fogadni leendő pácienseit, kihasználva a folyamatos fejlesztési lehetőségeket. A 
rendszeres továbbképzések alapján a lehetőségekhez mérten, újabb kezelési eljárásokat is 
alkalmazna a betegek hatékonyabb kezelése érdekében. 

A doktor úr tájékoztatása alapján előreláthatóan 2022. tavaszától tudja vállalni a Tapolca 3. 
számú körzet fogorvosi feladatainak ellátását. Ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket, 
dokumentumokat megkaphassa, első körben a praxisengedélyt, szükséges az önkormányzatnak 
feladatellátási előszerződést kötnie a szakorvossal. Ugyanakkor annak tartalmát, a feltételeket 
illetően vannak még egyeztetésre váró kérdések, melyek egyértelművé válását követően a 
szerződés a képviselő-testület elé kerül jóváhagyás céljából. 

Javaslom, hogy a feladat ellátására pályázatot benyújtó szakorvost támogassa a képviselő-
testület, elősegítve a Tapolca 3. számú körzet betegeinek jövőbeni zavartalan ellátását, ezáltal 
könnyítve a feladatot jelenleg ellátó doktornők helyzetét is. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT                                    

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja és egyetért azzal, hogy a Tapolca 3. számú körzet 
fogorvosi alapellátási feladatait – előreláthatóan 2022. 
tavaszától - dr. Bernáth Tibor Csaba fogszakorvos lássa el.  

 
Felkéri a polgármestert a feladatellátási előszerződés 
megkötéséhez szükséges egyeztetések lefolytatására.   

Határidő:  2021. december 15. 
Felelős:   polgármester 
 
 

Tapolca, 2021. október 21. 
 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 
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