
1. Napirend               Ügyiratszám: 1/13-15/2021. 
 

 E L Ő T E R J E S Z T É S 
a Képviselő-testület 2021. június 30-i rendkívüli nyilvános ülésére 

Tárgy: Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Tapolca 3. számú 
fogorvosi körzet alapellátásának biztosítása céljából 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 
 dr. Iker Viktória jegyző 
 
Megtárgyalja:  Gazdasági Bizottság 

Humán Bizottság 
 

Meghívandó:  dr. Sarlós Ágnes 
Horváthné dr. Kovács Judit 

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

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 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. december 31. 
napjáig vállalták a feladat ellátását. 

Tekintettel arra, hogy dr. Dézsenyi Éva tájékoztatása alapján a praxisjog értékesítése nem járt 
sikerrel, így 2021. január 1. napjával az visszaszállt az önkormányzatra, s mivel szakorvost nem 
sikerült találni a megüresedett praxisra, így a feladatot ellátó doktornőkkel 2021. június 30. 
napjáig ismételten szerződés köttetett. Időközben az önkormányzat pályázatot írt ki a praxis 
feladatainak ellátására, melyre a mai napig nem érkezett pályázat. A határozott időre kötött 
feladatellátási szerződés azoban lejár. A doktornőkkel folytatott egyeztetés alapján a feladat 
ellátását további három hónapra 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 Tapolca vonatkozásában: 118.746 Ft/hó. 

A korábbi szerződésekben vállalta az önkormányzat, hogy hozzájárul a körzetek 
működtetéséhez, melyet, tekintettel arra, hogy kötelező önkormányzati feladatról van szó, a 
megkötendő szerződésben is biztosítani kíván az önkormányzat, mégpedig a 3. számú körzet 



„állandó felnőttkorú lakosságszáma” után havi 35 Ft-tal. (Az állandó lakosság száma 
megállapításakor a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott 2021. január 1-i állapot 
az irányadó). A feladat-ellátási szerződések-tervezetei az előterjesztés mellékleteit képezik. 

Dr. Sarlós Ágnes fogszakorvos a feladat további ellátásához csak úgy járul hozzá, ha a 
települések lakosságszám arányosan öt évre vonatkozóan 80.000 Ft/hó orvosi rendelő helyiség 
használati díjat fizetnek részére, a saját körzet és a helyettesítéssel ellátott körzetre vetítve, s 
2021. július 1. napjától pedig mindaddig, amíg a feladatot ellátja. 

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

HATÁROZATI JAVASLAT        

                                   I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában biztosítsa 
a fogorvosi alapellátást, 2021. július 1. és 2021. szeptember 
30. közötti időtartamra Horváthné dr. Kovács Judit 
fogszakorvossal a fogorvosi feladatok helyettesítéssel 
történő ellátására vonatkozó, az előterjesztés 1. számú 
mellékletét képező feladatellátási szerződést jóváhagyja. 

A feladat-ellátási szerződésben vállalt 35 Ft/hó/állandó lakos 
összegű, azaz 98.875,- Ft/hó működtetési hozzájárulás 
forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25.  
Fogorvosok támogatása jogcíme. 
 
Felkéri a Jegyzőt a feladatellátási szerződés elkészítésére.  

Határidő:  2021. június 30. 
Felelős:   jegyző 
 

II.      
      

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete annak 
érdekében, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában biztosítsa 
a fogorvosi alapellátást, 2021. július 1. és 2021. szeptember 
30. közötti időtartamra dr. Sarlós Ágnes fogszakorvossal a 
fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó, az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 
feladatellátási szerződést jóváhagyja. 

A feladat-ellátási szerződésben vállalt 35 Ft/hó/állandó lakos 
összegű, azaz 100.100,- Ft/hó működtetési hozzájárulás 
forrása Tapolca város 2021. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 
2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25.  
Fogorvosok támogatása jogcíme. 



 
Felkéri a Jegyzőt a feladatellátási szerződés elkészítésére.  

Határidő:  2021. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
III. 

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 – kötelezettséget vállal. 

A kieső összeg forrása Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet I. Tartalékok 1. Általános tartalék jogcíme. 
 
Felkéri a Jegyzőt, az érintett településekkel a kieső NEAK 
finanszírozás – lakosságszám arányos - megfizetése 
tárgyában szükséges megállapodások előkészítésére. 

Határidő:  2021. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 
 

IV. 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy dr. Sarlós Ágnes részére 
egyszeri támogatásként 80.000 Ft/hó*5 év orvosi rendelő 
helyiség „használati díjat” megfizet. 
 
Továbbá vállalja, hogy 2021. július 1. napjától a feladat 
ellátásáig, a saját és a helyettesítéssel ellátott körzet 
vonatkozásában, ezen összeget havi szinten megfizeti dr. 
Sarlós Ágnes részére. 
 
A támogatás forrása Tapolca város 2021. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet I. Tartalékok 2. Céltartalék Intézményi működési 
tartalék jogcíme. 
 
Felkéri a Jegyzőt, az érintett településekkel a lakosságszám 
arányosan fizetendő „használati díj” Tapolca Város 
Önkormányzata részére történő megfizetésére vonatkozó 
megállapodások előkészítésére. 

Tapolca, 2021. június 29. 
 

Dobó Zoltán 
polgármester 



1.  melléklet 
 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS TARTÓS 
HELYETTESÍTÉSÉRE 

 

amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., 
adószám: 15734161-2-19), mint Megbízó, képviseli Dobó Zoltán polgármester  

másrészről HERBA-DENT Bt. (8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37. fsz. 14., adószám: 21960222-
1-19), képviseli: Horváthné dr. Kovács Judit ügyvezető, 

mint Megbízott 

a továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 

Előzmény: 

Tapolca Város Önkormányzata és dr. Dézsenyi Éva Beáta, a „DÉ-Dentál” Egészségügyi 
Tanácsadó Kft. ügyvezetője között 2011. július 1. napján feladatellátási megállapodás jött létre 
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában. Dr. Dézsenyi 
Éva Beáta írásban jelezte, hogy szóban forgó szerződést 2020. január 1. napjával hat hónapos 
felmondási idővel felmondja, s élni kívánt a praxisjog értékesítésének lehetőségével, melyre a 
feladat-ellátási szerződés megszűnését követő hat hónap állt rendelkezésére. Dr. Dézsenyi Éva 
tájékoztatása alapján a praxisjog értékesítése nem járt sikerrel, a praxisjog 2021. január 1. 
napjával visszaszállt az önkormányzatra, mely betöltésére pályázatot írt ki, ez idáig 
eredménytelenül. Tekintettel arra, hogy a körzet betegeinek ellátását folyamatosan biztosítani 
kell, Felek az alábbi megállapodást kötik: 

1.) Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, helyettesítés keretében vállalja a Tapolca 
3. számú fogorvosi körzethez tartozó, jelen szerződés 1. mellékletét képező utcajegyzék és 
települések vonatkozásában a fogorvosi feladatok ellátását, amely Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja és az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés b.) 
pontja alapján a Megbízó feladatát képezi. 

2.) A tevékenységet helyettesítés keretében végző orvos neve Horváthné dr. Kovács Judit 
fogszakorvos, aki jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen 
jogosult és köteles ellátni. 

3.) Megbízott kijelenti, hogy a fogorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi 
feltételeknek megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
Megbízott jelen szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikei előírásoknak megfelelően látja el a 
fogorvosi feladatokat. 
Megbízott köteles gondoskodni a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt 
minimumfeltételek, eszközök meglétéről, a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes 
hulladékok kezeléséről (tárolás, szállítás, ártalmatlanítás) 



4.) Megbízott jelen szerződés keretében vállalt tevékenységét saját tulajdonú rendelőjében 
(8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37. fsz. 14.), saját tulajdonát képező eszközökkel végzi az 
alábbiak szerint: 

hétfő:   11.00-18.30 
kedd:   7.00-14.30 
szerda:   11.00-18.30 
csütörtök:  7.00-14.30 
péntek:   7.00-14.30 

 
5.) Megbízott tevékenységét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 

NEAK) finanszírozása alapján, illetőleg a rendelkezésre álló más források igénybevételével 
végzi. 

6.) Megbízó a NEAK-kal finanszírozási szerződét köt a 3. számú körzet fogorvosi alapellátási 
szolgáltatásának biztosítására. A teljes finanszírozási összeg 50 % arányban Megbízottat 
illeti, mely összeg Megbízó számlájára érkezésétől számított 8 munkanapon belül átutalásra 
kerül Megbízott részére. A finanszírozással összefüggő kérdéseket az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III.03.) számú kormányrendelet szabályozza. Megbízó a finanszírozási 
szerződés keretében folyósított összegen felül a helyettesítés során ellátott, a szerződés 
mellékletében rögzített lakosságszám alapján 35 Ft/hó/állandó lakos összegű, azaz 98.875,- 
Ft/hó működtetési hozzájárulást, továbbá a csökkentett NEAK finanszírozás következtében 
75.000 Ft/hó összeget fizet Megbízott részére. (Az állandó lakosság száma megállapításakor 
a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott 2021. január 1-i állapot az irányadó) 
Megbízott a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat NEAK finanszírozását és a 
NEAK által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját 
bevételként kezeli. 

7.) Megbízott a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű 
személyek közreműködésével saját költségén látja el. 

 
8.) Megbízott tervezett távolléte idejére saját költségére gondoskodik a fogorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 
helyettesítést dr. Sarlós Ágnes (8300 Tapolca, Ady E. u. 8/1.) fogszakorvos látja el, a 8300 
Tapolca, Ady E. u. 8/1. szám alatti telephelyen, saját rendelési idejében. 

 
9.) Megbízott köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi igazgatási 

és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, 
felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása) 

 
10.) Jelen szerződést Felek határozott időtartamra, 2021. július 1. napjától 2021. szeptember 30. 

napjáig kötik. 

11.) Jelen szerződés megszűnik a 10. pontban meghatározott idő lejártakor, valamint ezen 
időszakon belül a Felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt bármelyik fél rendes, 
vagy rendkívüli felmondással írásban megszünteti. 
Megbízó – rendkívüli felmondással - felmondja a szerződést, ha Megbízott  

- jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,  



- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 
vagy 

- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
12.) Jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével írásban módosítható. 
 
13.) Felek rögzítik, hogy a tevékenységük során felmerülő kártérítési felelősség vonatkozásában 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései 
az irányadók. 

14.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a 43/1999. (III.03.) sz. 
Korm. rendelet, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

15.) Szerződő Felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak 
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – a Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Tapolca, 2021. június 30. 
 
 
 
 
    Tapolca Város Önkormányzata HERBA-DENT Bt. 
                        Megbízó   Megbízott 
         Dobó Zoltán polgármester        Horváthné dr. Kovács Judit ügyvezető
  
              
Ellenjegyezte:      A kötelezettségvállalással egyetértek 
2021. június 30.            2021. június 30. 
   
 
Schönherrné Pokó Ildikó dr. Iker Viktória 
 pénzügyi irodavezető jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
Horváthné dr. Kovács Judit 
 
Halastó utca      29 
Haraszt utca      2 
Honvéd utca      71 
Hősök tere      43 
Ipar utca      4 
Iskola utca      10 
József Attila utca     164 
Keszler Aladár utca     27 
Keszthelyi út      164 
Kisfaludy Sándor utca    7 
Köztársaság tér     14 
Lehel utca      56 
Ley József utca     25 
Liszt Ferenc utca     34 
Május 1. utca      328 
Marton László utca     15 
Mogyoróshegy     22 
Munkácsy köz      2 
Munkácsy Mihály utca    65 
Pacsirta utca      159 
Paptelep      7 
Semmelweis Ignác utca    54 
Sümegi út      389 
Szálloda utca      8 
Teleki Pál utca     23 
Vajda János utca     314 
Véndeki utca      118 
Víztorony utca     15 
Vörösmarty Mihály utca    136 
Wesselényi Miklós utca    65 
Hegymagas      249 
Raposka      206 
         ---------------- 
     összesen: 2.825 fő 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2. melléklet 
FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS TARTÓS 

HELYETTESÍTÉSÉRE 

 

amely létrejött egyrészről Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15., 
adószám: 15734161-2-19), mint Megbízó, képviseli Dobó Zoltán polgármester  

másrészről dr. Sarlós Ágnes egyéni vállalkozó (8300 Tapolca, Ady Endre u. 8/1., adószám: 
53954192-1-39), mint Megbízott 

a továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 

Előzmény: 

Tapolca Város Önkormányzata és dr. Dézsenyi Éva Beáta, a „DÉ-Dentál” Egészségügyi 
Tanácsadó Kft. ügyvezetője között 2011. július 1. napján feladatellátási megállapodás jött létre 
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában. Dr. Dézsenyi 
Éva Beáta írásban jelezte, hogy szóban forgó szerződést 2020. január 1. napjával hat hónapos 
felmondási idővel felmondja, s élni kívánt a praxisjog értékesítésének lehetőségével, melyre a 
feladat-ellátási szerződés megszűnését követő hat hónap állt rendelkezésére. Dr. Dézsenyi Éva 
tájékoztatása alapján a praxisjog értékesítése nem járt sikerrel, a praxisjog 2021. január 1. 
napjával visszaszállt az önkormányzatra, mely betöltésére pályázatot írt ki, ez idáig 
eredménytelenül. Tekintettel arra, hogy a körzet betegeinek ellátását folyamatosan biztosítani 
kell, Felek az alábbi megállapodást kötik: 

1.) Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően, helyettesítés keretében vállalja a Tapolca 
3. számú fogorvosi körzethez tartozó, jelen szerződés 1. mellékletét képező utcajegyzék és 
település vonatkozásában a fogorvosi feladatok ellátását, amely Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja és az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés b.) 
pontja alapján a Megbízó feladatát képezi. 

2.) A tevékenységet helyettesítés keretében végző orvos neve dr. Sarlós Ágnes fogszakorvos, 
aki jelen szerződés tárgyát képező egészségügyi szolgáltatást személyesen jogosult és 
köteles ellátni. 

3.) Megbízott kijelenti, hogy a fogorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi 
feltételeknek megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító képzettséggel. 
Megbízott jelen szerződés keretében kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén a 
mindenkor hatályos jogszabályoknak, szakmai és etikei előírásoknak megfelelően látja el a 
fogorvosi feladatokat. 
Megbízott köteles gondoskodni a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt 
minimumfeltételek, eszközök meglétéről, a tevékenység végzése során keletkezett veszélyes 
hulladékok kezeléséről (tárolás, szállítás, ártalmatlanítás) 



4.) Megbízott jelen szerződés keretében vállalt tevékenységét saját tulajdonú rendelőjében 
(8300 Tapolca, Ady Endre u. 8/1.), saját tulajdonát képező eszközökkel végzi az alábbiak 
szerint: 

hétfő:   11.00-18.30 
kedd:   7.30-15.00 
szerda:   11.00-18.30 
csütörtök:  7.30-15.00 
péntek:   7.30-15.00 

 
5.) Megbízott tevékenységét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: 

NEAK) finanszírozása alapján, illetőleg a rendelkezésre álló más források igénybevételével 
végzi. 

6.) Megbízó a NEAK-kal finanszírozási szerződét köt a 3. számú körzet fogorvosi alapellátási 
szolgáltatásának biztosítására. A teljes finanszírozási összeg 50 % arányban Megbízottat 
illeti, mely összeg Megbízó számlájára érkezésétől számított 8 munkanapon belül átutalásra 
kerül Megbízott részére. A finanszírozással összefüggő kérdéseket az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III.03.) számú kormányrendelet szabályozza. Megbízó a finanszírozási 
szerződés keretében folyósított összegen felül a helyettesítés során ellátott, a szerződés 
mellékletében rögzített lakosságszám alapján nettó 35 Ft/hó/állandó lakos összegű, azaz 
100.100 Ft/hó működtetési hozzájárulást, továbbá a csökkentett NEAK finanszírozás 
következtében 75.000 Ft/hó összeget fizet Megbízott részére. (Az állandó lakosság száma 
megállapításakor a Belügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott 2021. január 1-i állapot 
az irányadó) 
Megbízott a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat NEAK finanszírozását és a 
NEAK által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját 
bevételként kezeli. 

7.) Megbízott a fogorvosi feladatokat az általa alkalmazott, megfelelő szakképzettségű 
személyek közreműködésével saját költségén látja el. 

 
8.) Megbízott tervezett távolléte idejére saját költségre gondoskodik a fogorvosi feladatok 

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 
helyettesítést Horváthné dr. Kovács Judit (8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37. fsz. 14.) 
fogszakorvos látja el,a 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 37. fsz. 14. szám alatti telephelyen, saját 
rendelési idejében. 

 
9.)Megbízott köteles együttműködni az Önkormányzattal, az általános egészségügyi igazgatási 

és információs feladatokat ellátni. (Pl. statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, 
felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása) 

 
10.) Jelen szerződést Felek határozott időtartamra, 2021. július 1. napjától 2021. szeptember 30. 

napjáig kötik. 

11.) Jelen szerződés megszűnik a 10. pontban meghatározott idő lejártakor, valamint ezen 
időszakon belül a Felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt bármelyik fél rendes, 
vagy rendkívüli felmondással írásban megszünteti. 
Megbízó – rendkívüli felmondással - felmondja a szerződést, ha Megbízott  



- jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,  
- folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

vagy 
- a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 

okból elveszti. 
 

12.) Jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével írásban módosítható. 
 

13.) Felek rögzítik, hogy a tevékenységük során felmerülő kártérítési felelősség vonatkozásában 
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései 
az irányadók. 

14.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, a 43/1999. (III.03.) sz. 
Korm. rendelet, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II.25.) EüM rendelet, valamint a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

15.) Szerződő Felek között esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben – amennyiben annak 
rendezése peren kívül nem vezet eredményre – a Tapolcai Járásbíróság, illetve a Veszprémi 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Tapolca, 2021. június 30. 
 
 
 
 
    Tapolca Város Önkormányzata dr. Sarlós Ágnes 
                        Megbízó   Megbízott 
         Dobó Zoltán polgármester          
  
              
Ellenjegyezte:  A kötelezettségvállalással egyetértek 
2021. június 30.          2021. június 30. 
   
 
Schönherrné Pokó Ildikó dr. Iker Viktória 
 pénzügyi irodavezető jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet 
 
dr. Sarlós Ágnes 
 
Ady E. utca       304  
Alkotmány utca      308 
Apponyi Albert utca      68 
Attila köz       15 
Bajcsy-Zsilinszky utca     117 
Bárdos Lajos utca      76 
Baross Gábor utca      37 
Bartók Béla utca      69 
Batthyány Lajos utca      96 
Béke utca       92 
Darányi Ignác utca      58 
Deák Ferenc utca      219 
Erkel Ferenc utca      32 
Fenyves utca       244 
Fő tér        110 
Géza fejedelem utca      36 
Glázer Sándor utca      84 
Halápi utca       63 
Szigliget       832 
          ---------------- 
      összesen: 2.860 fő 
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