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ELŐTERJESZTÉS 

a 3. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában határozott idejű helyettesítési szerződés 
megkötéséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. szeptember 1. napján Dr. Nagy Tamás János egyéni vállalkozó 
gyermekorvossal határozott idejű megbízási szerződést (továbbiakban: szerződés) kötött 2022. május 
31. napjáig a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a körzet 
korábbi háziorvosának elhalálozása miatt. A körzet praxisjoga 2022. augusztus 29. napjától száll át az 
Önkormányzatra, amennyiben az örökösök azt korábban nem értékesítik. A hatvani 3. számú házi 
gyermekorvosi körzet feladat ellátása addig Hatvan Város Önkormányzatának kötelező feladata.  
 
A szerződés alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi 
előírások figyelembe vételével helyettesítési feladatot lát el a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi 
körzetben (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A). 
Az egészségügyi ellátást a 0-14 éves korú hatvani gyermekek számára biztosítja, felkérésre a 14-18 év 
közötti személyeket is ellátja, továbbá az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM 
rendeletben meghatározottak szerint iskola-egészségügyi feladatokat lát el a Hatvani Szent István 
Sportiskolai Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 
Hatvan, Jókai utca 4.) tekintetében.  
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 
CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi előírások figyelembe 
vételével a szükséges engedélyek birtokában, személyesen végzi házi gyermekorvosi megelőző-
gyógyító feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátását.  
 
Dr. Nagy Tamás János a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoggal rendelkező 
háziorvosa a Konzílium-Zs. Kft. ügyvezetőjeként kötött szerződést az egészségügyi feladatok 
ellátására Hatvan Város Önkormányzatával és Kerekharaszt Községi Önkormányzattal.  
 
Dr. Nagy Tamás János (egyéni vállalkozói igazolvány száma: 53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, 
Knézich Károly u. 40.; adószáma: 69611926-1-33 ) egyéni vállalkozóként végzi a hatvani 3. számú 
házi gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatait saját körzete (4. számú körzet) ellátása mellett. A 
két körzet lefedi az újhatvani városrészt és Kerekharasztot is. Körülbelül 2000 gyermek kártyája van 
leadva hozzá. Rendelésén (a Covid idején is és jelenleg is) folyamatosan biztosítja a személyes 
találkozást és a betegvizsgálatot is. 
 
Dr. Nagy Tamás János 2021. november 30. napján benyújtotta felmondását, mely szerint 2022. június 
1. napjától nyugdíjba vonul és ezen időponttól nem vállalja saját (hatvani 4. számú) és a 3. számú 
körzet ellátását. 
 
A felmondásból eredően Hatvan Város Önkormányzatának kötelező feladatként jelentkezne mindkét 
körzet egészségügyi feladatainak ellátása, melyet nagyon megnehezítene a jelenlegi orvoshiány, 
különös tekintettel a gyermekorvosok hiányára. Gyermekorvosi körzetben kizárólag gyermekorvos 



 

 

alkalmazható.  
 
Dr. Nagy Tamás Jánossal több ízben történek tárgyalások az önkormányzat részéről, melynek 
eredménye, hogy 2022. május 9. napján a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan 
a feladatellátási szerződés felmondását az orvos visszavonta. A hatvani 4. számú házi gyermekorvosi 
körzetre megkötött feladat-ellátási szerződés a Konzílium-Zs. Kft.-vel továbbra is élő szerződés. 
 
A 3. számú körzet ellátása érdekében több gyermekorvossal is felvettük a kapcsolatot, azonban eddig a 
tárgylások nem jártak sikerrel, a körzet ellátása továbbra is megoldandó feladatot jelent az 
önkormánytatnak. 
 
A tárgyalások eredményeként Dr. Nagy Tamás János arról tájékoztatott, hogy egyéni vállalkozóként a 
hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítését egészségügyi okokra hivatkozva 
kizárólag 2022. augusztus 31. napjáig vállalja, kisegítve ezzel az Önkormányzatot. 
 
A fentiekre tekintettel a hatvani 3. számú körzetre határozott idejű, 2022. augusztus 31. napjáig szóló 
helyettesítési szerződés megkötése szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
egészségügyi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2022. június 1. napjától 2022. augusztus 
31. napjáig, határozott időre, de legfeljebb a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig terjedő 
időtartamra Dr. Nagy Tamás János (lakcíme: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.) egyéni vállalkozó 
gyermekorvossal a határozat mellékletét képező megbízási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a megbízási szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  
            
Hatvan, 2022. május 18. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
  



 

Megbízási szerződés a 3. számú házi gyermek orvosi körzet tartós helyettesítéssel 
történő ellátásáról 

 
 

 
Amely létrejött egyrészről Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2., KSH azonosító: 1022309, adószám: 15729394-2-10, képviseli: Horváth Richárd 
polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 
Másrészről: Dr. Nagy Tamás (születési helye, ideje: Jászberény, 1957.05.21.; anyja születési 
neve: Lampé Margit; állampolgársága: magyar) egyéni vállalkozói igazolvány száma: 
53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 69611926-1-33; 
orvosi nyilvántartási száma: 37921, mint házi gyermekorvos (a továbbiakban: Megbízott) 
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett:  
 
1.) Megbízó megbízza a megbízottat, a megbízott pedig elvállalja, hogy az egészségügyről 
szóló 1997. évi CLIV. törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi 
előírások figyelembe vételével helyettesítési feladatot lát el a hatvani 3. számú házi 
gyermekorvosi körzetben (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A). 
Az egészségügyi ellátást a 0-14 éves korú hatvani gyermekek számára biztosítja, felkérésre a 
14-18 év közötti személyeket is ellátja, továbbá az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 
26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározottak szerint iskola-egészségügyi feladatokat lát 
el az Szent István Sportiskolai Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 8.) és a Hatvani 
Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 4.) tekintetében.  
A megbízott az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény, az EüM rendelet és az ide vonatkozó egyéb jogszabályi 
előírások figyelembe vételével személyesen végzi házi gyermekorvosi megelőző-gyógyító 
feladatait, és biztosítja ezek zavartalan ellátást.  

2.) Megbízó vállalja, hogy a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet működéséhez 
szükséges engedélyeket megkéri, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap kezelőjével 
finanszírozási szerződést köt, indokolt esetben szerződését megújítja, módosítja.  
 
3.) Megbízott tudomásul veszi, hogy az orvosi feladatellátás során a jogszabályokban előírt 
nyilvántartásokat köteles vezetni. Felkérésre a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a megbízó számára az orvosi titoktartást nem sértő 
információkat szolgáltat.  
 
4.) Megbízott kötelezi magát arra, hogy a városban működő házi orvosokkal, illetve a 
választott kollegiális szakmai vezetővel együttműködik.  
 
5.) Megbízott vállalja, hogy heti 7,5 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 3. számú 
házi gyermekorvosi körzet betegeit. Rendelési idő: hétfőn 10:30 órától 12:00 óráig, kedden 
14:30 órától 16:00 óráig, szerdán 10:30 órától 12:00 óráig, csütörtökön 10:30 órától 12:00 
óráig pénteken 9:30 órától 11:00 óráig tart. Rendelkezésre állási idő hétfő – csütörtök 8:00 
órától 17:00 óráig, péntek 8:00 órától 12:00 óráig tart. A háziorvosi ellátás naponta, 
meghatározott rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában 
történik. 



 

Megbízott az iskolaegészségügyi feladatok ellátását a védőnővel, az óvodával, valamint az 
iskolával egyeztetve – a heti 7,5 órás helyettesítési kereten belül- heti 1 órában végzi.  
Megbízó jogosult a szerződés teljesítését, a rendelési idő betartását a jogszabályi keretek 
között ellenőrizni. 
 
6.) Megbízott vállalja, hogy helyettesítéséről és a helyettes díjazásáról maga gondoskodik. 
 
7.) Megbízó vállalja, hogy az egészségügyi ellátást segítő asszisztenciát, és a takarítói 
feladatok ellátásához a személyi feltételeket biztosítja. A Megbízott vállalja, hogy az 
asszisztensi és a takarítói munkakörben foglalkoztatott személyeket közvetlenül irányítja, 
felügyeli tevékenységüket, munkájukról kérés esetén beszámol a munkáltatói jogokat 
gyakorlónak. 
 
8.) Megbízó a tulajdonát képező gyermekorvosi rendelőt (továbbiakban: rendelő), amely 
természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A. szám alatt található, megbízott részére  
díjmentesen biztosítja. 
 
9.) A Megbízó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést köt, 
mely alapján az ellátottak után kifizetett összegből a rendelőt érintő közüzemi díjak összege, 
az asszisztens és a takarító bér és járulékainak összege, az adott hónapban felmerülő egyéb 
költségek (pl.: sterilizálás költsége, veszélyes hulladék elszállításának költsége, egyéb 
feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlásának összege, biztosítási díj összege; 
nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, 
tisztítószerek megvásárlásának összege) levonásra kerülnek. A költségek elszámolása után 
fennmaradó összeg a helyettesítési feladatok ellátásának megbízási díj jogcímén Dr. Nagy 
Tamás egyéni vállalkozó 11600006-00000000-83965456 számú fizetési számlájára átutalásra 
kerül az Egészségbiztosítási Alapkezelő utalását követően számított 15 munkanapon belül.  
A feladatellátáshoz, illetve a rendelő működtetéséhez szükséges Megbízott által beszerzett 
eszközök, tisztítószerek, nyomtatványok, gyógyszerek stb. megvásárlása Hatvan Város 
Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. nevére és címére szóló számla ellenében 
számolható el a Megbízó felé. 
 
10.) Megbízó kijelenti, hogy a rendelő épületére vonatkozóan teljes körű vagyonbiztosítást 
kötött, vállalja, hogy az asszisztensi feladatok ellátására foglalkoztatott személyre 
felelősségbiztosítást köt és azokat a megbízási jogviszony teljes tartama alatt fenntartja.  
 
11.) Megbízott vállalja, hogy a rendelő, a közös használatú helyiségek, személyzeti WC-k 
állagmegóvásáról gondoskodik, a Megbízó tulajdonát képező vagyontárgyakat 
rendeltetésszerűen használja, állapotát megóvja. A feladat ellátásához szükséges 
eszközigényét jelzi a Megbízó felé, melyet a Megbízó a betegfinanszírozás összegének 
terhére számol el. 
 
12.) Megbízó vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési 
rendszerének karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga 
gondoskodik.  
 
13.) Megbízott a tulajdonos felelősségkörébe tartozó, a lakástörvény 10-11. § és a 13. § (4) 
bekezdésében meghatározott felújítási munkákra vonatkozó igényét a tárgyévet követő évre 



 

vonatkozóan a megbízó felé minden év október 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal műszaki 
ügyekkel foglalkozó szervezeti egysége útján írásban bejelentheti. Megbízó a következő évi 
költségvetési rendeletének elfogadását követő 30 napon belül tájékoztatja a megbízottat a 
felújítási munkákkal kapcsolatban.  
 
14.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a megbízó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával végezhet.  
 
15.) Megbízó vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való 
alkalmasságáról gondoskodik.  
 
16.) Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelőt rendelési időn kívül gyógyító-megelőző 
tevékenységre használhatja, de bérbe nem adhatja. 
 
17.) A megbízó a megbízott által gondoskodik nyomtatványok, egyszer használatos eszközök, 
kötszerek, gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek beszerzéséről. A megbízott köteles 
tevékenysége során a higiénés és tisztasági rendszabályok betartására.  
  
18.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 
napon belül írásban, jelen szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
 
19.) A Képviselő-testület által rendeletben megállapított körzetmódosítás miatt bekövetkezett, 
a háziorvost ért esetleges kár esetén a megbízó kártalanítási kötelezettséggel tartozik, 
amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a megbízott által a finanszírozása keretében 
kapott egy éves összeget. 
 
20.) A szerződés megszűnése esetén a szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
egymással a megszűnés napján leltár szerinti elszámolás mellett jegyzőkönyv felvételével 
elszámolnak. A megbízott a használatba adott berendezéseket, tárgyakat, eszközöket, rendelőt 
a rendeltetésszerű használatnak megfelelő állapotban visszaszolgáltatja. 
 
21.) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződését bármely okból 
megszüntetik, hiánytalanul átadja adathordozón az őt követő háziorvosnak a beteg adatait, 
törzskartonját, illetve az általa vezetett nyilvántartásokat a folyamatos betegellátás biztosítása 
érdekében. 
 
22.) Jelen szerződés 2022. júnus 1-jén lép hatályba, és 2022. augusztus 31. napjáig szóló 
határozott, a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig terjedő időtartamra jön létre. Felek 
megállapodnak abban, hogy amennyiben a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
praxisjoga eladásra/átadásra kerül, akkor e megbízási jogviszony az átadás napján megszűnik. 
Jelen szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni. Jelen szerződést bármelyik fél 
jogosult rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben jelen szerződésből eredő 
lényeges kötelezettségét a másik fél nem teljesíti, így megbízó tekintetében különösen akkor, 
amennyiben a megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságát 
elveszti, illetve jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségét felhívás ellenére ismételten 
megszegi. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik, 
illetve módosíthatják.  
 



 

23.) A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseket elsősorban peren kívül rendezik. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem 
vezetne eredményre, úgy a jogvita rendezésére felek pertárgyértéktől függően kikötik a 
Hatvani Járásbíróság vagy az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét és annak a 
szerződés aláírásával alávetik magukat. 

24.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, 
egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, valamint más egyéb vonatkozó 
jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 
helybenhagyólag aláírják.  
 
 
 
Hatvan, 2022. május 31. 
 
 
 
 
 

Horváth Richárd polgármester Dr. Nagy Tamás       
Hatvan Város Önkormányzata  egyéni vállalkozó  

megbízó megbízott 
 

 
 

 
 

 


