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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 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 – nyugdíjazás miatt, a fogszakorvos kérésére – 2020. október 
1-én megszüntetésre került.  
Dr. Kőváry György László fogszakorvos a praxisát a rendelkezésére álló határidőn belül 
nem tudta értékesíteni. 
Ezen ok miatt, a Zirc I. számú vegyes fogorvosi körzete, 2020. október 1. napjától, 
tartósan betöltetlennek minősült, ettől az időponttól Zirc Városi Önkormányzat és a 
körzethez tartozó Bakonynána, Bakonyoszlop, Dudar és Eplény községek 
önkormányzatai helyettesítés útján biztosították a lakosság fogorvosi alapellátását. 
2020. október 1. napjától Zirc Városi Önkormányzat rendelkezett a fogorvosi körzet 
működtetéséhez szükséges engedéllyel. A fogorvosi ellátást a hatályos 
jogszabályokban meghatározott – határozott időre megbízott – fogszakorvos látta és 
látja el, még 2021. október 31-ig. 
 
A körzet ellátásának biztosítása érdekében Zirc Város Önkormányzata pályázati 
felhívást tett közzé, amihez kérte az érintett önkormányzatok nyilatkozatát arra 
vonatkozóan, hogy továbbra is feladatátadás keretében kívánnak eleget tenni ennek a 
kötelező feladatnak. 
A képviselő-testület a 20/2021. (IV. 28.) határozatában nyilatkozott, hogy a fogorvosi 
alapellátás feladatát továbbra is Zirc I. számú vegyes fogorvosi közös körzetben kívánja 
ellátni. 
 
Az érintett önkormányzatok a DENTIFUL FOGÁSZAT Kft. (Székhely: 1135 Budapest, 
Lehel utca 62. 2. em. 2., fióktelephely: 8420 Zirc, József A. u. 17-19.) egészségügyi 
szolgáltatóval, 2021 júliusában, előszerződést kötöttek, amelyet – a praxisengedély 
kiadási kérelem mellékleteként – benyújtottak az Országos Kórházi Főigazgatósághoz 
(a továbbiakban: OKFŐ), mint praxisengedély kiadására jogosult szervhez.  
Az OKFŐ az OKFŐ/51688-4/2021 iktatószámú határozatával, dr. Szabó Eszter 
fogorvos részére, 2021. szeptember 22. napjától, praxisengedélyt adott, „betöltés” 
jogcímen, a 190096204 azonosító számú körzet terület ellátási kötelezettséggel 
rendelkező Zirc. I. számú vegyes fogorvosi körzetre, mely engedély 2021. szeptember 
30. napján érkezett meg az önkormányzatok Hivatali Kapujára. 
 
Tehát, az elmúlt időszakban folytatott egyeztetések, tárgyalások és előkészítő munka, 
a fogorvosi alapellátás megnyugtató biztosítása érdekében, eredményes volt.  
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Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a fogorvosi alapellátásra vonatkozó 
feladatellátási szerződést (1. melléklet), 2021. október 20-án, minden érdekelt fél 
aláírta, és az megküldésre is került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály részére, a működési 
engedély kiadása céljából. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni 
szíveskedjen. 
 
 
Eplény, 2021. október 22. 
 
 
 Fiskál János  


