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ELŐTERJESZTÉS 

a 3. számú házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítés útján történő egészségügyi feladat 
ellátásának megszervezéséről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoggal rendelkező korábbi háziorvosa Dr. 
Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia Mária egyéni vállalkozó gyermekorvos 2021. augusztus 29. napján 
elhalálozott. Ettől a naptól kezdve a körzet feladat-ellátása Hatvan Város Önkormányzatának kötelező 
feladatává vált, melyet Dr. Nagy Tamás János házi gyermekorvossal 2022. augusztus 31. napjáig 
megkötött megbízási szerződés alapján lát el. 
 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: törvény) rendelkezik a 
praxisjog jogosultjának halála esetén a praxisjog folytatásáról. A törvény alapján a körzet praxisjoga 
az elhalálozást követő egy év elteltével, azaz 2022. augusztus 29. napjától száll át az Önkormányzatra. 
Az örökösök részéről azt a tájékoztatást kaptunk, hogy nem sikerült a praxist elidegeníteniük. 
 
A jogszabály értelmében továbbra is önkormányzati feladat a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi 
körzet egészségügyi feladatainak tartós helyettesítéssel történő ellátása, illetve a körzet praxisjogának 
értékesítése/átadása. 
 
A 3. számú körzet ellátása érdekében - az örökösöket tájékoztatva, velük egyetértésben - több 
gyermekorvossal is felvettük a kapcsolatot a praxis megszerzésével kapcsolatban, azonban eddig a 
tárgylások nem jártak sikerrel, a körzet ellátása továbbra is megoldandó feladatot jelent az 
önkormányzatnak. Ugyan egy gyermekorvos szakorvossal tárgyalások vannak folyamatban a tartós 
helyettesítésre vonatkozóan, de amennyiben azok nem vezetnek eredményre, úgy szükséges a 
mellékelt pályázati kiírást közzétenni. A jelenlegi orvoshiány, különös tekintettel a gyermekorvosok 
hiányára tovább nehezíti az önkormányzat helyzetét, mivel a feladatellátásra csak csecsemő- és 
gyermekgyógyász szakvizsgával rendelkező orvos alkalmazható az alábbi jogszabályok szerint: 
 
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 hatvani 3. számú körzetben az asszisztens személye jelenleg megoldott, aki napi 8 órában látja el 
feladatait az önkormányzat alkalmazásában, egészségügyi szolgálati jogviszonyban. 
 
Tekintettel arra, hogy Dr. Nagy Tamás Jánossal a helyettesítési szerződés 2022. 08. 31. napjával 
megszűnik, a doktor úr a teljes heti helyettesítést a továbbiakban vállalni nem tudja, tárgyalásokat 
folytattunk a hatvanban működő három házi gyermekorvossal. A heti 7,5 órás helyettesítés időt a helyi 
házi gyermekorvosok ellátni nem tudták, ezért felvettük a kapcsolatot más gyermekorvosokkal is. 
A tárgyalások alapján, megbízási szerződés keretében a kötelező heti 7,5 órás helyettesítést 2022. 
szeptember 1. napjától az alábbiak szerint tudnánk megoldani: 
 

• hétfői napokon   Dr. Nagy Tamás János 12:00 - 13:30 óráig (1,5 óra), 
• keddi napokon   Dr. Nagy Tamás János  10:30 - 12:00 óráig (1,5 óra), 
• szerdai napokon   Dr. Szőgyör Zita   8:00 -   9:30 óráig  (1,5 óra), 
• csütörtöki napokon  Dr. Harmat Enikő 10:00 - 11:30 óráig  (1,5 óra), 
• a pénteki napokat Dr. Nagy Tamás János, Dr. Kovács Anna jászberényi nyugdíjas 

gyermekorvos, valamint Dr. Tokai Piroska Lőrinci település gyermekorvosa vállalta napi 1,5 
órában. A pénteki rendelések pontos beosztása egyelőre nem ismert, további egyeztetések 
szükségesek.  

 
Mindezekre tekintettel a hatvani 3. számú körzetre határozott idejű, 2022. december 31. napjáig szóló 
helyettesítési szerződés megkötése szükséges. Amennyiben az önkormányzatnak ettől az időponttól 
korábban sikerül a tartós helyettesítést vagy a praxis sorsát megoldani, abban az esetben a helyettesítő 
fenti orvosokkal megkötött megbízási szerződés automatikusan megszűnik. A megbízási szerződés 
tervezete az előterjesztés mellékletét képezi. A szerződéstervezet alapján az iskolaorvosi 
tevékenységet Dr. Nagy Tamás János látja el. 
 
A helyettesítés díjazása az érintett orvosok igénye alapján napi 65.000,-Ft. Átlagosan 21 munkanappal 
számolva ez havi 1.365.000,-Ft kiadást jelent az önkormányzatnak, melyet tovább növel a 8 órás 
asszisztens bérköltsége 463.012,-Ft, és a takarító megbízási díja 34.682,-Ft. Havi szinten ez várhatóan 
összesen 1.862.694,-Ft rendszeres kiadást jelent az önkormányzatnak. Növeli továbbá a kiadásokat a 
rendelő közüzemi költségei, illetve a működtetéséhez szükséges jogszabály által előírt minimális 
eszközök, illetve gyógyszerek, tisztítószerek, takarító eszközök beszerzésének költségei. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) által utalt összege 
az önkormányzati működtetést követő egy év után a finanszírozás szabályainak megfelelően 
csökkentésre kerül. (Ez kb. havi 120.000,-Ft összegű csökkenést jelent.) Az önkormányzat körülbelül 
havi 1.400.000,-Ft összegű NEAK finanszírozással számolhat 2022. szeptember 1. napjától. 
 
A fentiek alapján az önkormányzatnak minimum 700.000,- Forint/hó plusz ráfordítása keletkezik a 
körzet ellátása kapcsán. 
 
A hatvani 3. számú rendelőben fellelhető, az örökösök tulajdonát képező eszközök felmérése 2021. 
szeptember 10. napján megtörtént. Mivel nem lehetett tudni azt, hogy mikor kerül értékesítésre a 
praxisjog az örökösök által, a tulajdonukban lévő eszközök leltárilag nem kerültek átadásra az 
önkormányzat részére. A praxisjog 2022. augusztus 29. napján az önkormányzatra száll át, a 
rendelőben lévő eszközök értékének meghatározása már folyamatban van. Az eszközök átvételére 
300.000,-Ft összeget a 2022. évi költségvetésben az 1. határozati javaslat szerint biztosítani szükséges.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az alábbi 
határozati javaslatokat elfogadni. 
 
 
 



 

 

1. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a) egészségügyi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2022. 
szeptember 1. napjától 2022. december 31. napjáig, határozott időre, de legfeljebb a praxisjog eladása 
esetén a körzet átvételéig, vagy a tartós helyettesítést elvállaló orvossal történő szerződésben 
megfogalmazott feladatellátás megkezdéséig terjedő időtartamig Rüdigerné Dr. Harmat Enikő 
szabadfoglalkozású egyéni vállalkozóval (nyilvántartási száma: 6440077; székhelye: 3000 Hatvan, 
Veres P.u.7.; adószáma: 63416802-1-30), Dr. Nagy Tamás János egyéni vállalkozóval (nyilvántartási 
száma: 53433466; székhelye: 2100 Gödöllő, Knézich Károly u. 40.; adószáma: 20791450-1-10; orvosi 
nyilvántartási száma: 37921), Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhelye: 3009 
Kerekharaszt, Hajnal utca 8.; cégjegyzékszám: Cg. 10-06-024163,; adószáma: 20791450-1-10; 
képviseli: Szabóné Dr. Szőgyör Zita gyermekorvos), Dr. KOVÁCS Gyermekegészségügyi Betéti 
Társasággal (székhelye: 5100 Jászberény, Fűzfa utca 6.; cégjegyzékszáma: 16-06-011085; adószáma: 
24533195-1-16; képviseli: Dr. Kovács Anna Erzsébet gyermekorvos), és Dr. Tokai Piroska 
gyermekorvosokkal megbízási szerződéseket köt. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződések aláírására, és 
egyben az illetékes hatóságok felé történő bejelentés megtételére. 
 
A képviselő-testület a rendelő eszközeinek átvételére a folyamatban lévő értékbecslés függvényében 
egyszeri 300.000,-Ft keretösszeget, míg a központi finanszírozáson felül a személyi jellegű-, illetve 
működési kiadásokra havi 700.000,-Ft keretösszeget biztosít, mely összegek Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben a 4. 
mellékletben szereplő Szociális feladatok kiadások között a „3. sz. gyermekorvosi körzet kiadásai” 
költséghelyen rendelkezésre állnak. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a rendelő eszközeinek megvásárlására 
vonatkozó adás-vételi szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3. számú házi gyermekorvosi körzet 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a) egészségügyi feladatainak ellátására 2022. október 1. napjától 
nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a határozat mellékletét képező tartalommal a hosszú távú 
feladatellátás érdekében, amennyiben a jelenleg folyamatban lévő tárgyalások nem vezetnek 
eredményre.  
A képviselő-testület a pályázati kiírást a Magyar Orvosi Kamara, az Országos Kórházi Főigazgatóság, 
a Házi Gyermekorvosok Egyesülete honlapján, továbbá a helyben szokásos módon teszi közzé. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a tartós helyettesítés pályázati kiírásával kapcsolatos eljárás 
előkészítésével összefüggő feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
         
Hatvan, 2022. augusztus 24. 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
Látta: 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző  



1. számú melléklet 

Megbízási szerződés a 3. számú házi gyermek orvosi körzet 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: …………………………. 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 Alapkezelővel 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 3,0 órában helyettesítés keretében ellátja a hatvani 3. számú házi 
gyermekorvosi körzet betegeit. Rendelési idő: hétfőn 12:00 órától 13:30 óráig, kedden 10:30 órától 
12:00 óráig. Rendelkezésre állási idő hétfő – kedd 8:00 órától 17:00 óráig tart. A háziorvosi ellátás a 
megjelölt napokon, meghatározott rendelési időben, az orvosi rendelőben, indokolt esetben a beteg 
otthonában történik. 
Megbízott az iskola-egészségügyi feladatok ellátását a védőnővel, az óvodával, valamint az iskolával 
egyeztetve 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. Az asszisztens és a takarító bér és járulékainak költségei 
a Megbízót terhelik. 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. A 
rendelőt érintő közüzemi díjak megfizetése a Megbízót terhelik. 
 
A Megbízó vállalja, hogy az adott hónapban felmerülő, a feladatellátáshoz szükséges eszközök 
megvásárlásának összege, nyomtatványok költsége, egyszer használatos eszközök, kötszerek, 
gyógyszerek, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek megvásárlásának költsége a Megbízót terhelik. A 
Megbízott ezen felsoroltak beszerzésének igényét előre jelzi a Megbízó felé.  
 
9.) A Megbízott az 5. pont szerinti helyettesítési feladatok ellátására 65.000,-Ft/nap díjazásban 
részesül, melyet a Megbízott által kiállított számla ellenében fizet meg a Megbízó, átutalással 
megbízási díj jogcímén Dr. Nagy Tamás egyéni vállalkozó 11600006-00000000-83965456 számú 
fizetési számlájára. 
 
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. 
 
12.) Megbízó vállalja továbbá, hogy a háziorvosi rendelő elektromos hálózatának és fűtési 
rendszerének karbantartásáról, felülvizsgálatáról és meghibásodás esetén javításáról maga 
gondoskodik.  
 
13.) Megbízott átalakítást, bővítést, értéknövelő beruházást csak a Megbízó előzetes írásbeli 
hozzájárulásával végezhet.  
 
14.) Megbízó vállalja, hogy a helyiségek tisztán tartásáról, rendeltetésszerű használatára való 
alkalmasságáról gondoskodik.  
 
15.) A megbízott köteles tevékenysége során a higiénés és tisztasági rendszabályok betartására.  
  
16.) A jogszabályi és működési feltételek időközbeni változása esetén a szerződő felek 30 napon belül 
írásban, jelen szerződés módosítására, kiegészítésére javaslatot tehetnek. 
 
17.) 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. 
 
18.) 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. 
 



19.) Jelen szerződés 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2022. december 31. napjáig, de 
legfeljebb a praxisjog eladása esetén a körzet átvételéig, vagy tartós helyettesre megkötött szerződés 
alapján a feladata-ellátás megkezdéséig terjedő időtartamra jön létre.  
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.  
 
20.) 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. 

21.) 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. augusztus 31. 
 
 
 
 
 

Horváth Richárd polgármester  
Hatvan Város Önkormányzata  

megbízó megbízott 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
házi gyermekorvosi feladatok ellátására 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzetek meghatározásáról szóló 39/2016. (XI.25.) 
önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében meghatározott, területi ellátási kötelezettséggel működő 3. 
számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában heti 40 órában, házi gyermekorvosi feladatok ellátására. 
Az ellátandó terület Hatvan város közigazgatási határán belül a 3. számú házi gyermekorvosi körzet.  
(Az utcajegyzék megtekinthető: www.hatvan.hu oldalon.) 
 
Háziorvosi rendelő címe: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A. 
 
Pályázati feltételek: 
Az nyújthat be pályázatot, aki 

• megfelel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény 
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvényben foglaltaknak, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet előírásainak, 

• büntetlen előéletű, 
• magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve letelepedett státuszú, 
• Magyar Orvosi Kamarai Tagsággal rendelkezik. 

 
A pályázathoz csatolandó: 

• részletes szakmai életrajz, 
• motivációs levél, 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, 
• szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata, oltási igazolások, 
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a feladatellátást vállalkozási formában, vagy egészségügyi 

szolgálati jogviszonyban kívánja ellátni (előbbi esetben: a működő vállalkozás meglétét igazoló 
dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági 
bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló 
dokumentum; utóbbi esetben: előző munkahely megjelölése) 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat bizottsági véleményezése, tárgyalása során 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 46. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a nyilvános tárgyalásba beleegyezik-e (amennyiben valamennyi pályázó nem egyezik bele a 
nyilvános tárgyalásba, abban az esetben a pályázatok zárt ülésen kerülnek véleményezésre és 
elbírálásra), 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot 
megismerhetik, és abba betekinthetnek 
 

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk: 



 

 
 
 

• A házi gyermekorvosi ellátás helye Hatvan városban teljesen felújított, felszerelt, igényesen 
kialakított orvosi rendelőben történik. 

• Asszisztens hosszú távon biztosított, gyakorlott asszisztens személyében. 
• Ellátandó 0-14 év közötti lakosságszám (utcajegyzék szerint): 759 fő 
• A feladat az alapellátáson kívül az iskolaorvosi tevékenységet is magában foglalja, melyhez a 

rendelő melletti védőnői szolgálat biztosít segítséget. 
• Központi orvosi ügyelet van, az ügyeletben történő részvételre nincs kötelezettség. 
• Az orvosi rendelő a rendelési időn túl, díjmentesen magánrendelésre is használható.  

Hatvan város több mint 20.000 fős, rendezett kisváros Heves megyében, Budapesttől 45 perces autóúttal. 
Infrastruktúrája jó, közlekedése kiváló. A településen a közelmúltban felújított kórház, szakrendelő, 
tüdőgondozó, magánlaborok működnek. A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet központilag biztosított a 
városban. 
A városban 10 felnőtt háziorvosi körzet, 6 fogorvosi körzet, 4 gyermekorvosi körzet és 7 védőnői körzet 
került kialakításra. 
 
Intézményei, iskolái, óvodái, bölcsődéi rendezettek, igényesek. A városban 3 középiskola, 1 alapítványi 
középiskola, 5 általános iskola, 1 speciális iskola, 7 óvoda, 1 zeneiskola, 2 bölcsőde, felsőoktatási 
intézmények (BGE, BME) kihelyezett tagozata működik. 
Több étterem, motel és kulturális intézmény található Hatvanban. A település saját uszodával stranddal, 
sportcsarnokkal és sportlétesítményekkel rendelkezik, melyek alkalmasak a szabadidő kellemes eltöltésére 
(tenisz, küzdő sportok, foci, kézilabda, kosárlabda, jégkorong, műkorcsolya, tánc, fittness termek, 
kondiparkok, játszóterek, állat-simogató). 
 
A városban több nagy munkáltató is jelen van. A nagy vállalkozásoknak és Budapest közleségének 
köszönhetően nem jellemző a munkanélküliség. (BOSCH, DECHATLON, HORVÁTH RUDOLF, LIPÓTI 
PÉKSÉG, JOHNSON ELECTRIC, NOVOCOOP, ARANYFÁCÁN KONZERVGYÁR, MÁV, VOLÁN, 
TESCO, ALDI, LIDL, MÜLLER, PENNY, SPAR, PEPCO, DEICHMANN)  
A településen több gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz szaküzlet, bioboltok, pékségek, cukrászdák és 
még sok más üzlet és szolgálató működik.  
Hatvan város kisfilmjét megtalálja az alábbi linken:https://youtu.be/L6nIsU_LOOk  
 
Tárgyalási alapot képezhet: 

• a praxisjog megszerzése, 
• egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás, vagy vállalkozási formában történő 

feladatellátás, 

• letelepedési támogatás igénybe vételéhez együttműködés, 
• lakhatás biztosítása szolgálati-, vagy bérlakás formájában, 
• hozzájárulás gépjármű használatához,  
• vállalkozási feladatellátási szerződés megkötése esetén a rendelő rezsi költségeinek elengedése az 1 

évben, 
• ingyen parkolás biztosítása Hatvan kártyával, 
• évenkénti eszköztámogatás. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 31. napja. A postán benyújtott pályázatoknak is ezen időpontig be kell érkezniük. A határidő 
után érkezett pályázatokat az elbírálás során nem tudjuk figyelembe venni. 



 

 
 
 

 
A pályázat benyújtásának módja: 
Postai úton Hatvan Város Polgármesterének címezve, 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., vagy  
személyesen a Hatvani Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályára (cím:3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 
hivatal ügyfélfogadási idejében. 
 
A pályázatokat 1 példányban, sértetlen, zárt borítékban szükséges benyújtani, illetve postára adni. A 
borítékon kérjük feltüntetni: „gyermekorvosi pályázat”. 
 
A pályázatok elbírálása: 
A pályázatok elbírálásáról Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb a pályázati 
határidő lejártát követő rendes testületi ülésen dönt. Az ülés időpontjáról a pályázókat elektronikus úton 
értesítjük. 
 
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás: 
   dr Lestyán Balázs alpolgármester, telefonszám: 30/928-6340 
                           dr. Szilágyi Mária szervezési osztályvezető, telefonszám: 30/327-9944  
                e-mail cím: szilagyi.maria@hatvan.hu 
 
 
 

 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a 3. számú házi 
gyermekorvosi körzeti rendelő eszközeinek átvételére - a folyamatban lévő értékbecslés 
függvényében - egyszeri 300.000,- Ft keretösszeghez, valamint a személyi jellegű-, illetve 
működési kiadásokra 700.000,- Ft/hó, a 2022. 09. 01-től 2022. 12. 31-ig szóló időtartamra 
vonatkozóan 2.800.000,- Ft keretösszeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben, a 4. 
mellékletben szereplő Szociális feladatok kiadások között a „3. sz. gyermekorvosi körzet kiadásai” 
költséghelyen rendelkezésre állnak. 

 

 
 
Hatvan, 2022. augusztus 24. 
 
 
               ….......................................................... 
                   gazdálkodási irodavezető 


