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Előterjesztés 

 
A Képviselő-testület 2022. július 18-án tartandó ülésére 

 
Tárgy: Szándéknyilatkozat megadása az Izsák 030096069 azonosító számú fogorvosi körzet 
tekintetében az SZT-Dental Kft. részére 
Előterjesztést készítette: Dr. Kiss Nikoletta aljegyző 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Bak Nándor jegyző 
Előterjesztő: Dr. Bozóky Imre polgármester  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívást tett közzé a tartósan betöltetlen 
háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására. A támogatás 
célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő háziorvosok 
és fogorvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos háziorvosi és 
fogorvosi ellátásának biztosítása, az alapellátás magasabb színvonalon és minőségen történő 
végzése érdekében.  Pályázatot az az orvos nyújthat be, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi 
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben meghatározott személyi 
feltételek alapján háziorvosi/fogorvosi tevékenység végzésére jogosult és vállalja, hogy az adott 
háziorvosi/fogorvosi szolgálatban legalább 6 éven keresztül önálló orvosi tevékenységet végez 
az illetékes önkormányzattal kötött megállapodás szerinti működési formában, de minden 
esetben személyes közreműködésével. Feltétel továbbá, hogy pozitív pályázati 
eredményhirdetés követően a pályázott háziorvosi/fogorvosi szolgálatra a pályázó személyes 
közreműködésével működő egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződést (továbbiakban: 
finanszírozási szerződés) köt, vagy közalkalmazott háziorvos/fogorvos esetén a 
közalkalmazotti jogviszony létrejön.  A betöltésre kerülő fogorvosi szolgálat ellátandó 
lakosságszámának meg kell haladnia az 1.000 főt.  
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztálya 
által közzétett lista szerint Izsákon 2016. 07. 01-től betöltetlen fogorvosi körzetet tartanak 
nyilván.  
Az SZT-Dental Kft. (képviseli: Dr. Tőkés Tamás) jelezte önkormányzatunk felé, hogy indulni 
kíván a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívásán és Izsák város fogászati 
ellátás (szakmai kód: 1300) fogorvosi feladatait ellátná. A pályázat benyújtásához – a pályázati 
felhívásban felsorolt egyéb dokumentumok csatolása mellett – szükség van arra is, hogy a 
fenntartó önkormányzat nyilatkozzon arról, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót 
fogorvosként alkalmazza, vagy a pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi 
szolgáltatóval legalább 6 évi időtartamra feladat-ellátási szerződést köt. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
Izsák, 2022. július 15. 
 

Dr. Bozóky Imre 
polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

…../2022. (VII. 18.) határozata 
 

Szándéknyilatkozat megadásáról az Izsák 030096069 azonosító számú fogorvosi körzet 
tekintetében az SZT-Dental Kft. részére 

 
1. Izsák Város Önkormányzata – mint a 6070 Izsák, Kossuth Lajos 35. szám alatti 

030096069 azonosító számú szervezeti egységben gyakorolt fogászati ellátás 
(szakmai kód: 1300) fogorvosi feladatainak, valamint a betölteni kívánt és 2016. 
július 1. napjától betöltetlen fogorvosi körzet fenntartója – szándéknyilatkozatát 
adja, hogy egészségügyi szolgáltatóként Dr. Tőkés Tamás pályázót fogorvosként 
alkalmazza, vagy Dr. Tőkés Tamás pályázó személyes közreműködésével működő 
SZT-Dental Kft. egészségügyi szolgáltatóval legalább 6 éves időtartamra feladat-
ellátási szerződést köt. 

2. Izsák Város Önkormányzata kijelenti, hogy Dr. Tőkés Tamás az 1. pontban foglalt 
szerződést területi ellátási érdekből kívánja megkötni és jelen jogügylet során a 
polgármester képviseleti joga teljes körű, az jogszabály által nem kizárt és nem 
korlátozott. 

 
Határidő: a feladat-ellátási szerződés megkötésére a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
által meghatározott határidő 
Felelős: Dr. Bozóky Imre polgármester 
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