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Tisztelt Képviselő-testület!
A Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátását 2020. július 1. napjától kezdődően
2021. december 31. napjáig dr. Sarlós Ágnes és Horváthné dr. Kovács Judit fogszakorvosok
látták el helyettesítés keretében.
A doktornők a feladat, 2022. január 1. napjától történő további ellátását nem vállalták, s
tekintettel arra, hogy az adott körzethez tartozó betegek ellátás nélkül nem maradhatnak, több
környező település fogorvosával is felvettük a kapcsolatot, akik a saját praxisuk mellé,
kapacitás hiányában nem tudták vállalni a körzet ellátását. Erről tájékoztattam a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, akik szintén
felvették a kapcsolatot több település szakorvosával, s dr. Bucur Blanka (Balatonederics,
Lesencetomaj), dr. Pinterits Judit (Badacsonytomaj) és dr. Jova Zoltán Sándor (Sümeg),
felosztva a körzetet, 2022. április 30. napjáig vállalták a feladat ellátását.
A praxis működtetését a korábbiak során a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által (a
továbbiakban: NEAK) nyújtott támogatásból, és az érintett önkormányzatok által lakosságszám
arányosan nyújtott működtetési hozzájárulásból biztosította Tapolca Város Önkormányzata.
A praxis működtetésére a NEAK által havi szinten folyósított forrás összességében korábban
150.000 Ft-tal csökkent, melyet az érintett önkormányzatok biztosítottak, valamint tekintettel
arra, hogy kötelező önkormányzati feladatról van szó, vállalták a 3. számú körzet „állandó
felnőttkorú lakosságszáma” után havi 35 Ft működtetési hozzájárulás megfizetését. (Az állandó
lakosság száma megállapításakor a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott 2021.
január 1-i állapot az irányadó.)
Javaslom, hogy ezen összegeket a feladatot elvállaló szakorvosoknak biztosítsa a továbbiakban
is az önkormányzat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok
elfogadására.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának zavartalan

biztosítása érdekében, a 2022. évi költségvetése terhére
kötelezettséget vállal, hogy a feladatot ellátó szakorvosok
részére 35 Ft/hó/állandó lakos összegű, összességében
198.975 Ft/hó, összesen 795.900 Ft működtetési
hozzájárulást megfizet.
Felkéri a Jegyzőt, az érintett településekkel a működtetési
hozzájárulás – lakosságszám arányos - megfizetése
tárgyában szükséges megállapodások elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
jegyző

II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet működtetésére a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által (a továbbiakban:
NEAK) havi szinten nyújtott forrás kiesésének biztosítására
- 150.000 Ft/hó, összesen 600.000 Ft – kötelezettséget vállal
a 2022. évi költségvetése terhére.
Felkéri a Jegyzőt, az érintett településekkel a kieső NEAK
finanszírozás – lakosságszám arányos - megfizetése
tárgyában szükséges megállapodások elkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2022. február 28.
jegyző

Tapolca, 2022. január 10.

Dobó Zoltán
polgármester

