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Az előterjesztés előkészítésében részt vett:  
 Lehoczki Monika irodavezető  
 Gericsné dr. Nagy Andrea jogtanácsos 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
döntést a polgármester hozhatja meg. 
 
 
Törvényességi felülvizsgálatát végezte: 
 
  

dr. Dénes Zsuzsanna 
irodavezető, jegyzői főtanácsadó 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2017. (III. 29.) határozatával 
jóváhagyta Zirc Városi Önkormányzattal, Bakonyoszlop Községi Önkormányzattal, 
Dudar Község Önkormányzatával és Bakonynána Községi Önkormányzattal kötött 
megállapodást, mely szerint a megállapodást kötő önkormányzatok a fogorvosi 
alapellátásra vonatkozó kötelező feladatukat Zirc Város Önkormányzatával közös 
körzetben, – Zirc I. fogászati körzet – Zirc székhellyel biztosítják. A megállapodás az 
előterjesztés melléklete. 
 
A megállapodás szerint az I. fogászati körzetet dr. Kőváry György László fogszakorvos 
látta el. 
 
Dr. Kőváry György László fogszakorvos és Zirc Városi Önkormányzat között fennálló 
feladatellátási szerződés – az orvos kérésére – 2020. október 1-én megszüntetésre 
került. Dr. Kőváry György László fogszakorvos a praxisát a rendelkezésére álló 
határidőn belül nem tudta értékesíteni, ezért jelenleg a körzet ellátása helyettesítő 
fogorvos bevonásával történik. 
A körzet ellátásának biztosítása érdekében Zirc Város Önkormányzata pályázati 
felhívást tesz közzé, amihez kéri az érintett önkormányzatok nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy továbbra is feladatátadás keretében kívánnak eleget tenni ennek a 
kötelező feladatnak. 
 
Javasolom, hogy Eplény Községi Önkormányzat a fogorvosi alapellátás kötelező 
feladatát továbbra is Zirc Városi Önkormányzatával közös körzetben, – Zirc I. fogászati 
körzet – Zirc székhellyel biztosítsa. 
 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban megfogalmazott 
döntésemet támogatni és tudomásul venni szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. április 26. 
 
 
 Fiskál János  
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2021. (IV. 28.) határozata  

 
a fogorvosi alapellátás biztosításáról 

  
 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi döntést hozta: 

 
1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi alapellátás 

feladatát továbbra is Zirc I. számú vegyes fogorvosi közös körzetben kívánja 
ellátni. 
 

2. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
döntésről értesítse Zirc Városi Önkormányzatát. 

 
Felelős: dr. Dancs Judit jegyző 
Határidő: a 2. pontban: 2021. április 30. 
 
A végrehajtás előkészítésért felelős köztisztviselő:  

Lehoczki Monika irodavezető 
 

 
Eplény, 2021. április 28. 
 
 
 

Fiskál János s.k. 
polgármester 

dr. Dancs Judit s.k. 
jegyző 

 


