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a Képviselő-testület 2022. június 24-i nyilvános ülésére 

Tárgy: Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásai feladatait 
vállaló fogszakorvossal kötendő megbízási szerződés jóváhagyásáról 

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

Humán Bizottság 
 
 

Meghívandó:   dr. Bernáth Tibor Csaba fogorvos 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Tapolca 3. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátását 2020. július 1. napjától 2022. június 
30. napjáig helyi és vidéki fogszakorvosok látták/látják el helyettesítés keretében. 

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. 

A Képviselő-testület a 167/2021. (X.29.) Kt. határozatával döntött arról, hogy a körzet 
fogorvosi alapellátási feladatait 2022. tavaszától dr. Bernáth Tibor Csaba lássa el. Doktor úr 
ezidáig Dániában végezte tevékenységét, melynek lezárása, a szükséges engedélyek, 
dokumentumok beszerzése megtörtént, így 2022. június közepétől helyettesítés keretében látja 
el a körzet betegeit.  

A praxisengedélyt 2022. június 13. napjával megkapta, így 2022. július 1-től már nem 
helyettesítés keretében, hanem megbízási szerződés alapján látja el a körzet alapellátási 
feladatait a Tapolca, Wesselényi u. 5. szám alatti, saját tulajdonú eszközökkel felszerelt, 
önkormányzati tulajdonban álló helyiségben. A megbízási szerződés tervezete az előterjesztés 
mellékletét képezi. 

Tekintettel arra, hogy doktor úrnak nagy valószínűséggel nagy anyagi megterhelést jelentett a 
fogorvosi rendelő kialakítása, javaslom, hogy egyszeri működési támogatásként 900.000 Ft-ot 
biztosítson számára a képviselő-testület (tapolcai ellátotti szám alapján kb. 210 Ft/fő). Az 
ellátotti szám alapján számított támogatás biztosítása céljából a körzethez tartozó települések 
(Hegymagas, Raposka, Szigliget) képviselő-testületeit is megkerestem. 



Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslatok 
elfogadására. 

           HATÁROZATI JAVASLAT  

I. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete dr. 
Bernáth Tibor Csaba fogszakorvossal a Tapolca 3. számú 
fogorvosi körzet alapellátási feladatainak biztosítására 
vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező megbízási 
szerződést jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

II. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatait 
2022. július 1. napjától ellátó dr. Bernáth Tibor Csaba 
fogszakorvos részére egyszeri működési támogatásként 
900.000 Ft-ot biztosít. 

A támogatás forrása Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet K512 jogcím 23. Fogorvosok támogatása 
előirányzat.  

Felkéri a Jegyzőt a támogatási szerződés elkészítésére. 

Határidő:  2022. július 31. 
Felelős:   jegyző 

 
 

 

Tapolca, 2022. június 16. 

 

Dobó Zoltán 
polgármester 

 

 

 

 



Melléklet     

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁSI FELADATOK 
BIZTOSÍTÁSÁRA 

Amely létrejött egyrészről 

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

másrészről 
Hegymagas Község Önkormányzata (8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13., adószám: 
15427975-1-19), képviseli Gyurka Miklósné polgármester,  

harmadrészről 
Raposka Község Önkormányzata (8300 Raposka, Fő u. 51., adószám: 15427982-1-19), 
képviseli Bolla Albert Antal polgármester  

negyedrészről 
Szigliget Község Önkormányzata (8264 Szigliget, Kossuth u. 54., adószám: 15427621-2-19), 
képviseli Balassa Dániel polgármester  

a továbbiakban Megbízók 

ötödrészről 
dr. Bernáth Tibor Csaba (születési név: Bernáth Tibor Csaba, született: Szombathely, 1972. 
XI.24., anyja neve: Pethő Ibolya, lakóhely: 9700 Szombathely, Hadnagy u. 30.), a 
továbbiakban: Megbízott 

együttesen Felek között alulírott helyen az alábbi feltételekkel: 

1.) Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelően vállalja Tapolca Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az orvosi körzetek kialakításáról szóló 20/2016. (XI.28.) 
önkormányzati rendelete, Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2016.(XII.21.) 
önkormányzati rendelete, Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 12/2016. (XII.16.) 
önkormányzati rendelete és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2016. 
(XI.29.) önkormányzati rendelete alapján 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 alapján a Megbízók feladatát képezi. 

2.) Megbízott 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 etikai 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). 
A fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges műszerek beszerzése, javíttatása, 
karbantartása, szükség esetén pótlása a Megbízott kötelezettsége, költségek viselésével. 

 
4.) Megbízott jelen szerződés keretében vállalt tevékenységét Tapolca Város Önkormányzata 

kizárólagos tulajdonát képező, 8300 Tapolca, Wesselényi u. 5. (2150/A/7 hrsz.) szám alatti, 
216 m2 nagyságú iroda megnevezésű ingatlanból fogorvosi rendelő céljára kialakított, 97,5 
m2 alapterületű helyiségben, a saját tulajdonát képező eszközökkel végzi az alábbiak szerint: 

hétfő:  12.00-18.00 
kedd:  7.30-15.00  
szerda:  12.00-18.00  
csütörtök: 7.30-15.00 
péntek:  7.30-10.30 
 

5.)Tapolca Város Önkormányzata kijelenti, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a 
továbbiakban: Ltv.) és az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. 
(VI.30.) kormányrendeletben foglalt kötelezettségének eleget véve az ingatlanra energetikai 
tanúsítványt készíttetett, melynek hatósági nyilvántartási száma: HET-01369939.  

 
6.)Megbízott az ingatlant használatra alkalmas állapotban, 2022. május 31. napján leltár szerint 

birtokba vette. Megbízott az ingatlan használatára térítésmentesen jogosult. 
 
7.) A leltárban rögzítésre került az ingatlan és berendezései tényleges állapota (pl.: burkolatok, 

festés, mázolás állapota stb.), valamint a Megbízott esetleges észrevételei. Megbízott az 
átvételt aláírásával elismerte (a továbbiakban: leltár). Az észlelt hibák, hiányosságok 
megszüntetésére a Felek jegyzőkönyvbe foglalt megállapodása az irányadó.   

 
8.)Megbízott nem követelheti a tulajdonos Tapolca Város Önkormányzatától, hogy az ingatlant 

az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon alakítsa ki, szerelje 
fel, illetve rendezze be.  

 
9.) A birtokbaadás napján a Felek a birtokátadás-átvétel tényét és a közüzemi mérőóra-állásokat 

(a készülék gyártási/gyári számával) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
birtokbaadási jegyzőkönyvben rögzítették. 

 
10.)A rezsiköltségek (víz, villany, gáz, fűtés, hulladékszállítás stb.) Megbízottat terhelik, 

melyeket a saját részére megkötött szerződések, illetve a mérőórák állása alapján a 
Szolgáltatóknak külön köteles fizetni, a Szolgáltatók által kiállított számlák ellenében, az 
azokban megjelölt összegekben és fizetési határidőkön belül.  

  
11.) Megbízott a fentiekre tekintettel kötelezettséget vállalt arra, hogy a használat kezdő napját 

követő 30 (harminc) napon belül az érintett szolgáltatókkal (pl.: áram, víz, gáz, távhő, 
szemétszállítás stb.) szolgáltatási szerződéseket köt és a megkötött szolgáltatási 
szerződéseket bemutatja Tapolca Város Önkormányzatának. 

 



12.) Amennyiben Megbízottnak felróható okból a szolgáltató a szolgáltatási szerződés(eke)t a 
Megbízottal felbontja, az ebből eredő teljes kár(oka)t, a visszakötés(ek), illetve a 
visszakötés(ek)hez szükséges közműfejlesztési díja(ka)t, valamint a szolgáltatási 
szerződés(ek) újrakötésével összefüggő valamennyi feltétel teljesítésével felmerülő összes 
költséget a Megbízott köteles viselni. 

 
13.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások díjai a közüzemi szolgáltatók árfeltételei 

szerint, a társasházi közös költség pedig a társasház közgyűlése által hozott érvényes 
határozat alapján kerül(nek) módosításra. 

 
14.)Felek megállapodnak abban, hogy azon szolgáltatások esetében, amely szolgáltatást a 

Megbízott jelen szerződés fennállása alatt - jelen szerződés előírásai szerint - a szolgáltatóval 
közvetlenül kötött szolgáltatási szerződés alapján vett igénybe, a szerződés megszűnésekor 
köteles írásbeli nyilatkozattal (jegyzőkönyvileg) Tapolca Város Önkormányzatának 
visszaadni és a mérőórák Tapolca Város Önkormányzata nevére történő átírásához 
hozzájárulni, a költségek viselése mellett.  

 
15.)Megbízott jelen szerződés megszűnése esetére jelen szerződés aláírásával minden feltétel 

nélküli kifejezett és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a fenti 
(jegyzőkönyvbe foglalt) nyilatkozatot a szerződés megszűnésének a napjától számított 30 
(harminc) napon belül nem adja meg Tapolca Város Önkormányzata részére, úgy az jogosult 
az átírást, átvételt az érintett szolgáltatónál maga kezdeményezni.  

 
16.)Megbízott (és esetleges alkalmazottai, beszállítói, szerződéses partnerei stb.) a helyiség 

használata során köteles(ek) úgy eljárni, hogy annak állagában a rendeltetéssszerű 
használatból eredő kopás kivételével állagromlást ne idézzen(ek) elő, ellenkező esetben 
felelős(ek) az ebből fakadó teljes kárért. Megbízott az olyan problémákról, amelyek az 
ingatlan állagának nagyobb mérvű romlásához vezethetnének, köteles Tapolca Város 
Önkormányzatát igazolható módon haladéktalanul értesíteni. 
A késedelmes értesítésből eredő károkért a Megbízottat felelősség terheli, és az ezzel járó 
költségnövekedést köteles viselni, az ebből fakadó esetleges kárt köteles megtéríteni. 

 
17.) Megbízott az ingatlant jelen szerződés megszűnésének napján (amennyiben ez nem 

munkanap, akkor az azt követő első munkanapon) teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt birtokbaadási jegyzőkönyv felvétele mellett, tisztán, kifestve, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas, üzemképes, beköltözhető, (üres) állapotban és a leltárban feltüntetett 
berendezési felszereltséggel köteles Tapolca Város Önkormányzata megbízottja 
(Városgazdálkodási Kft.) részére visszaadni (az ingatlan tiszta, ha a falai, burkolatai, 
nyílászárói és berendezései szennyeződésmentesek és felületkezelésük hiánytalan; 
rendeltetésszerű használatra alkalmas, ha leltárban szereplő berendezések és az épület 
központi berendezéseinek a bérleményben lévő részei üzemképes állapotban vannak.) 

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

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



19.) A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést Megbízott a NEAK-kal 
közvetlenül köti meg. A finanszírozással összefüggő kérdéseket az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III.03.) számú kormányrendelet szabályozza.  
Megbízott a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladat NEAK finanszírozását és a 
NEAK által nem támogatott térítésköteles ellátások után járó pénzeszközöket saját 
bevételként kezeli. 

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

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

ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítéséről. A 
helyettesítést Horváthné dr. Kovács Judit a 8300 Tapolca, Kazinczy tér 5., valamint dr. 
Sarlós Ágnes a 8300 Tapolca, Ady E. u. 8/1.  szám alatti rendelőben, saját rendelési idejében 
látja el. 

 
22.) Jelen szerződést Felek határozatlan időtartamra kötik, mely 2022. július 1. napjával lép 

hatályba. 

23.) Jelen szerződés megszűnik 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 
- az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból 

elveszti. 
 

A szerződés rendes egyoldalú felmondása esetére a szerződő felek 6 hónap felmondási időben 
állapodnak meg azzal, hogy a felmondás csak az adott hónap utolsó napjára vonatkozhat. 

24.) Jelen megállapodás a Felek közös megegyezésével írásban módosítható. 
 
25.) 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. 

26.) 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, 2022. június  

Dobó Zoltán      dr. Bernáth Tibor Csaba 
polgármester       Fogszakorvos 

        Tapolca Város Önkormányzata 
 



 

Raposka, 2022. június       

 

       Bolla Albert Antal       
polgármester         

Raposka Község Önkormányzata    
 

Ellenjegyző: 

dr. Iker Viktória  
      jegyző 

 

 

 

Hegymagas, 2022. június    Szigliget, 2022. június 

 
Gyurka Miklósné     Balassa Dániel 
    polgármester      polgármester 

Hegymagas Község Önkormányzata   Szigliget Község Önkormányzata 
 
 

Ellenjegyző: 

 

Tóthné dr. Titz Éva 
         jegyző 
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Tapolca 3. számú körzet 

 

3.1 Ady Endre utca  3.28 Kisfaludy Sándor utca  
3.2 Alkotmány utca  3.29 Köztársaság tér  
3.3 Apponyi Albert utca  3.30 Lehel utca  
3.4 Attila köz                                                      3.31 Ley József utca 
3.5 Bajcsy-Zsilinszky utca 3.32 Liszt Ferenc utca  
3.6 Bárdos Lajos utca                                         3.33 Május 1. utca  
3.7 Baross Gábor utca  3.34 Marton László utca  
3.8 Bartók Béla utca  3.35 Mogyoróshegy  
3.9 Batthyány Lajos utca  3.36 Munkácsy köz  
3.10 Béke utca  3.37 Munkácsy Mihály utca  
3.11 Darányi Ignác utca                                       3.38 Pacsirta utca  
3.12 Deák Ferenc utca  3.39 Paptelep  
3.13 Erkel Ferenc utca  3.40 Semmelweis Ignác utca  
3.14 Fenyves utca  3.41 Sümegi út  
3.15 Fő tér  3.42 Szálloda utca  
3.16 Géza fejedelem utca                                    3.43  Teleki Pál utca  
3.17 Glázer Sándor utca  3.44 Vajda János utca  
3.18 Halastó utca  3.45 Véndeki utca  
3.19 Halápi út  3.46 Víztorony utca  
3.20 Haraszt utca  3.47 Vörösmarty Mihály utca  
3.21 Honvéd utca                                               3.48 Wesselényi Miklós utca  
3.22 Hősök tere                                                   3.49 Hegymagas  
3.23 Ipar utca  3.50 Raposka  
3.24 Iskola utca                                                    3.51 Szigliget   
3.25 József Attila utca 
3.26 Keszler Aladár utca  
3.27 Keszthelyi út  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


