
 

 

 

Az előterjesztés előkészítésében közreműködött:  
Besenyiné László Andrea  

köznevelési referens 
HAT/__________/2022.  

 
 

Előterjesztés 
a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi feladatainak vállalkozási 

formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Hatvan Város Önkormányzata 2021. július 31. napján feladat-ellátási szerződést 
(továbbiakban: szerződés) kötött a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi 
feladatainak ellátására a „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; 
cégjegyzékszáma: 10-09-212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás János; továbbiakban: 
Szolgáltató), mint egészségügyi szolgáltatóval. 
 
A szerződés alapján a Szolgáltató, Dr. Nagy Tamás János (orvosi nyilvántartási száma: 
37921) praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvos személyes közreműködésével a hatvani 4. 
számú házi gyermekorvosi körzetben, a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. utca 4/A. szám alatti orvosi 
rendelőben háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) 
EüM rendelet 1.§-a alapján területi ellátási kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi-
egészségügyi ellátást biztosít a 0-14 éves korú hatvani és kerekharaszti gyermekek számára, 
felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is ellátja. 
 
A Szolgáltató a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése 
alapján kollegiális praxisközösséghez csatlakozott. A jogszabály szerint a praxisközösséghez 
történő csatlakozáshoz minimum 20 órás rendelési idő szükséges, megjelölve benne a heti 4 
órás prevenciós rendelés időtartamát. 
 
A Szolgáltató szerződés szerinti működési ideje heti 40 óra, mely magába foglalja a 
rendelőben és a betegek lakásán történő ellátást és tanácsadást. A praxis rendelési ideje heti 
20 óra, mely magába foglalja a heti 4 órás prevenciós rendelést is.   
 
A Szolgáltató a szerződés szerinti rendelési időn változtatni kíván, melyet már bejelentett a 
Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához. A 
praxis rendelési ideje továbbra is heti 20 óra marad.  
A Hatóság a Szolgáltató által igényelt rendelési idő megváltoztatását Hatvan Város 
Önkormányzata jóváhagyásával módosítja.  
 
 



 

 

Az új rendelési idő:  
               Rendelési idő                    Prevenciós rendelés 
hétfő:       8:00-11:00    11:00-12:00  
kedd:    13:00-16:00   11:00-13:00  
szerda:      8:00-11:00    11:00-12:00  
csütörtök:      8:00-11:00    11:00-12:00  
péntek:     8:00-11:00  
 
A rendelési idő megváltoztatásához a szerződés közös megegyezéssel történő módosítása 
szükséges. A szerződést módosító okirat 2022. június 17. napján aláírásra került, melyhez 
szükséges a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása. 
A rendelési idő változása a kerekharaszti lakosokat is érinti, mely módosító szerződést 
Kerekharaszt község polgármestere is elfogadta, aláírta. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  „Konzílium-ZS” Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 
40.; adószáma: 13446196-1-13; cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli: Dr. Nagy Tamás 
János; továbbiakban: Szolgáltató), mint egészségügyi szolgáltatóval a hatvani 4. számú házi 
gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött feladat-ellátási szerződés 2022. június 17. 
napján aláírt, közös megegyezéssel történő módosítását utólagosan jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
  
Hatvan, 2022. június 20. 
 
 
  
 Horváth Richárd 
                                 polgármester 
 
Látta:  
         
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  
 

 
 



 

 

Melléklet 
 

A hatvani 4. számú házi gyermek orvosi körzet egészségügyi feladatainak vállalkozási 
formában történő ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítása 

 
 

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: megrendelő 1), valamint Kerekharaszt 
Községi Önkormányzat (székhely: 3009 Kerekharaszt, Bimbó u. 2., KSH 
azonosító:15729576-8411-321-10, adószám: 15729576-2-10, képviseli: Szabó Ádám 
polgármester), mint megrendelő 2 (a továbbiakban együtt: megrendelők),  
 
Másrészről: „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 13446196-1-13; 
cégjegyzékszáma: 13-09-212351; képviseli Dr. Nagy Tamás János ügyvezető; születési 
helye, ideje: Jászberény, 1957.05.21.; anyja születési neve: Lampé Margit; állampolgársága: 
magyar; orvosi nyilvántartási száma: 37921), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: 
szolgáltató) együttesen felek (a továbbiakban: felek) között alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek mellett:  
 
1.) Felek 2021. július 31. napján a hatvani 4. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére 
feladat-ellátási szerződést ( továbbiakban: szerződés) kötöttek. 
A szolgáltató a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II.9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése 
alapján kollegiális praxisközösséghez csatlakozott. A jogszabály szerint a praxisközösséghez 
történő csatlakozáshoz minimum 20 órás rendelési idő szükséges, megjelölve benne a 
prevenciós rendelés időtartamát. 
 
A Szolgáltató a szerződés szerinti rendelési időn változtatni kíván, melyet már bejelentett a 
Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához. A 
Hatóság a Szolgáltató által igényelt rendelési idő megváltoztatását Hatvan Város 
Önkormányzata és Kerekharaszt Községi Önkormányzat jóváhagyásával módosítja. A praxis 
rendelési ideje továbbra is heti 20 óra marad.  
 
A fentiekre tekintettel szükségessé vált a feladatellátásra megkötött szerződés vonatkozó 
pontjainak közös megegyezéssel történő módosítása. 
 
2.) Szerződő Felek az 1.) pontban hivatkozott szerződés 4.) pontját az alábbiakban 
módosítják: 
A praxis rendelési ideje heti 20 óra, mely magában foglalja a prevenciós rendelést is. 
 
A praxis rendelési ideje:  
               Rendelési idő                    Prevenciós rendelés 
hétfő:       8:00-11:00    11:00-12:00  
kedd:    13:00-16:00   11:00-13:00  
szerda:      8:00-11:00    11:00-12:00  
csütörtök:      8:00-11:00    11:00-12:00  
péntek:     8:00-11:00  



 

 

 
 
3.) A felek jelen szerződés módosítás aláírásával nyilatkoznak, hogy jelen szerződés 
módosítás megkötésére kellő felhatalmazással rendelkeznek. 
 
4.) Felek megállapítják, hogy a szerződés módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan 
tartalommal hatályban tartják. 
 
5.) Jelen szerződésmódosítás 6 egymással teljesen megegyező eredeti példányban készült, 
melyből 3 példány a megrendelő 1-et, 1 példány a megrendelő 2-t és 2 példány a szolgáltatót 
illeti meg. 
 
6.) Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírják. 
 
 
 
 
Hatvan, 2022. június 17. 
 
 
 
 
 

Horváth Richárd polgármester „Konzílium-ZS” Egészségügyi Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

Hatvan Város Önkormányzata Dr. Nagy Tamás János      
Megrendelő 1 Szolgáltató 

 
 
 
 

 
Szabó Ádám polgármester 

Kerekharaszt Községi Önkormányzat 
Megrendelő 2 


