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ELŐTERJESZTÉS 
Hatvan Város Önkormányzatánál új álláshelyek létrehozásáról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 4. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen az egészségügyi 
alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások. 
 
A háziorvosi-, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi ellátás megszervezése az elmúlt év 
során történt halálesetek és szerződés megszűntetés miatti praxis megüresedések okán 
többletfeladatot rótt az önkormányzatra. 
 
A hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátását dr. Nagy Tamás gyermekorvossal 
kötött helyettesítési szerződéssel oldotta meg az önkormányzat. Az asszisztencia biztosítása 
és a takarítás megszervezése is az önkormányzatra hárult. A körzetben korábban asszisztensi 
feladatokat ellátó asszisztensnővel megbízási szerződést kötöttünk, azonban sajnos ő is 
elhunyt az év elején. Megbízással foglalkoztattunk egy nyugdíjas korú asszisztenst, de mivel 
csak részmunkaidőben lehetett őt alkalmazni, szükséges volt állandó és megbízható, 
megfelelő szakmai képesítéssel és tapasztalattal rendelkező asszisztencia keresése. 
A feltételeknek megfelelő asszisztens 2022. május 1. napján állt munkába. 
Számolni lehet azzal is, hogy amennyiben sikerül 2022. szeptember 1-től gyermekorvost 
találni a körzetre, úgy ő is kérheti egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő 
alkalmazását. 
 
A 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben a helyettesítési szerződés 2021. december 31. 
napjával megszűntetésre került. A helyettesítési feladatokat 2022. január 1. napjától az 
önkormányzattal egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dr. Fodor Andrea Ágnes 
doktornő látja el. A feladatellátás érdekében az asszisztens személyével és a takarítónővel is 
az önkormányzat szerződött. 
 
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet (továbbiakban: EüM. rendelet) 2. § (1)-(3) bekezdése értelmében „a háziorvos 
személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek 
megelőzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési időben a betegeket – sürgős 
ellátást igénylő eset kivételével – az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos 
legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során előre programozható 
betegellátás keretében előjegyzés alapján végzi a betegek szűrését, gondozását és ellátását. 



 

 
 
 

A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon 
naponta legkevesebb 2 órát rendel. A házi gyermekorvos az (1) bekezdésben meghatározott 
ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év 
közötti személyeket is elláthatja.” 
Az EüM. Rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a házi gyermekorvos feladatait védőnő 
közreműködésével, valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi. 
Az EüM. Rendelet 11. § (3) bekezdése alapján házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki 
csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkezik. 
 
A feladatellátást, beleértve az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek 
munkabérét is a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap finanszírozza az egészségügyi 
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. 
A feladatellátáshoz kapcsolódó bevételek és kiadások az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésébe beépítésre kerülnek. 
 
Fentiekben foglaltakra tekintettel szükséges 5 új (2 orvos, 2 asszisztens, 1 takarító) álláshely 
létrehozása Hatvan Város Önkormányzatánál. 
A jelenlegi orvoshiány, valamint az elmúlt év során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az álláshelyeket hosszabb időre kell majd az önkormányzatnak fenntartania.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától 5 új álláshelyet 
hoz létre Hatvan Város Önkormányzatánál egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesítő 
munkavállalók foglalkoztatására. 
 
Az 5 fő munkavállaló bérének költsége az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe 
beépítésre kerül. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
Hatvan, 2022. május 18.  
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


