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ELŐTERJESZTÉS 
az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi feladat ellátásának megszervezéséről  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata 1992. november 23. napjától a hatvani 5. számú felnőtt 
háziorvosi körzet működtetésére Dr. Csiszár András Zoltán egyéni vállalkozó háziorvossal 
feladat-ellátási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött.  
A szerződés alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a alapján területi ellátási 
kötelezettséget vállalva, folyamatos háziorvosi ellátást biztosított a 18. életévüket betöltött 
személyek számára. Felkérésre a 14-18 év közötti személyeket is elláthatta.  
 
2022. szeptember 28. napján a doktor úr elhalálozott, a vele kötött szerződés ezen a napon 
megszűnt. 
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény rendelkezik a praxisjog 
jogosultjának halála esetén a praxisjog folytatásáról. A család részéről ezzel kapcsolatban azt 
a tájékoztatást kaptuk, hogy családtag a praxist működtetni nem tudja megfelelő végzettség 
hiányában, a praxis sorsáról egyéb információval nem rendelkezünk.  
 
Az orvos halálának napjától a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat ellátása 
Hatvan Város Önkormányzatának kötelező feladata.  
 
Az 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. Ellátást 
biztosít a 18. életévüket betöltött személyek számára. Felkérésre a 14-18 év közötti 
személyeket is ellátja. 
 
Dr. Fodor Andrea Ágnes (orvosi nyilvántartási száma: 64754) a hatvani 2. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben az önkormányzat által egészségügyi szolgálati jogviszonyban 
alkalmazott helyettesítő orvos a tárgyalások eredményeként vállalta, hogy ellátja a hatvani 5. 
számú felnőtt háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladatait is 2022. október 1. napjától.  
 
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési 
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján az egészségügyi 
szolgáltatónak az adott szolgáltatás nyújtására működési engedéllyel kell rendelkeznie.  



 

 

 
A haláleset miatt Hatvan Város Önkormányzata működési engedély kérelmet nyújtott be a 
szükséges jognyilatkozatokkal együtt a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályához, melyben kérelmezte 2022. október 1. napjától a működési 
engedély kiadását. A működési engedély megkérésének igazgatási szolgáltatási díja 30.000,- 
forint volt.  
Működési engedély birtokában a helyettesítési feladatok ellátására Dr. Fodor Andrea Ágnes 
orvossal egészségügyi szolgálati jogviszony keretein belül, továbbá heti 20 órás 
munkaszerződés került megkötésre, melynek utólagos jóváhagyása szükséges a képviselő-
testület részéről. Az aláírt szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.  
Az orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazásával az önkormányzat a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) 2022. november hónaptól 
bértámogatásban részesül. 
 
A működési engedély birtokában az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására az 
egészségbiztosítási szervvel, NEAK finanszírozási szerződés kerül megkötésre.  
 
A Loyal-Soft Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (3078 Bátonyterenye, Gyermekek út 3.) 
által működtetett egészségügyi szoftver átvétele is megtörtént a rendelő zökkenőmentes 
működése érdekében, a szerződés megkötésre került a Kft.-vel. 
 
A hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének egészségügyi szolgáltatóként való 
működtetése kiadásokkal jár. Ahhoz, hogy az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 
szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) EszCsM rendeletben foglalt 
házi orvosi ellátás minimum-feltételeinek megfeleljen az önkormányzat, az alábbi tételek 
beszerzése, megfizetése szükséges, melyek a 2022. évben az önkormányzat költségvetésében 
az általános tartalék terhére kerülnek elszámolásra az alábbiak szerint: 
 
A Dr. Csiszár András örökösei tulajdonában 
álló eszközök esetleges átvételéhez 
meghatározott összeg: 

400.000,- 

A Loyal-Soft Számítástechnikai és Szolgáltató 
Kft. (3078 Bátonyterenye, Gyermekek út 3.) 
által működtetett egészségügyi szoftver 
átvétele: 

díjmentes 

Minimum-feltételek meglétéhez szükséges kis 
értékű eszközök beszerzése: 

300.000,-Ft 

Összesen:  700.000,- Ft 
 
Az alábbi kiadásokat 2022. évben a havonta megérkező NEAK által utalt betegellátás 
finanszírozásának összegéből kívánjuk finanszírozni. Az első utalás 2022. november 
hónapban várható, ezért az első hónap (október) költségét a 2022. évi költségvetésben az 
általános tartalék terhére biztosítani szükséges. Ezek a költségek az alábbiak: 
 
A Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti felnőtt 
orvosi rendelő közüzemi díjai: 

-társasházi közös költség: 
- víz,  csatornadíj  

- elektromos energia  

Kb. havi 120.000,- Ft 



 

 

- kéményseprés  
- szemétszállítás  

- riasztófelügyelet, karbantartási és 
kivonulási díj  

                         -telefon és internet költsége: 
A Loyal-Soft Számítástechnikai és 
Szolgáltató Kft. (3078 Bátonyterenye, 
Gyermekek út 3.) által működtetett 
egészségügyi szoftver havi  karbantartási 
díja: 

Br.16.900,-Ft+ÁFA/hó  
(3 hónapra Br.50.700,-Ft+ÁFA) 

A Loyal-Soft Számítástechnikai és 
Szolgáltató Kft. (3078 Bátonyterenye, 
Gyermekek út 3.) által működtetett 
egészségügyi szoftver gyógyszer-
információs adatbázis havi  karbantartási 
díja: 

Br.1.800,-Ft+ÁFA/hó  
(3 hónapra Br. 5.400,-Ft+ÁFA) 

Sterilizálás költsége:  új szolgáltatói szerződés megkötése után 
Veszélyes hulladék elszállításának költsége:  új szolgáltatói szerződés megkötése után 
Nyomtatványok, tisztítószerek, gyógyszerek 
költsége: 

felmerülésükkor, számla alapján 30.000,-
Ft/hó 

Felelősségbiztosítás megkötése az 
asszisztensre: 

szerződés megkötése után 

Személyi jellegű kiadások : 1.324.000,- Ft/hó  
Orvos bére: Október hónapban 800.000,-Ft+104.000,-

szoc.hoz.jár/hó           (Br. 904.000,-Ft) 
Havi asszisztensi bér, melyen 2 fő osztozik 
a ledolgozott napok alapján:  

Bruttó 420.000,-Ft/hó  

 
A veszélyes anyagokkal végzett tevékenység bejelentésének igazgatási szolgáltatási díja 
7.800,- Ft.  
A sterilizálás, valamint a veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatban szerződések 
megkötése szükséges, illetve azok igénybevételének költsége a praxis finanszírozásból 
levonásra kerül. 
 
A rendelőben fellelhető eszközök felmérése folyamatban van. Azok az eszközök, melyek nem 
az önkormányzat tulajdonában vannak, de szükségesek a rendelő működtetéséhez, értékének 
meghatározása érdekében további egyeztetésekre van szükség. 
 
A fentiek alapján a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet működésére vonatkozó 
jognyilatkozatok megtételének, az önkormányzat egészségügyi szolgáltatóként történő 
működéshez szükséges engedélyek beszerzésének, a helyettesítésről szóló szerződés 
aláírásának utólagos elfogadása, valamint a NEAK-kal finanszírozási szerződés megkötése 
szükséges. Tekintettel a felmerülő kiadásokra célszerű egy keretösszeg biztosítása Hatvan 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében. 
  
 
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 5. számú felnőtt háziorvosi 
körzet egészségügyi feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 2022. október 1. napjától 
egy év határozott időtartamra, de legfeljebb a praxis jogosultjával történő új feladatellátási 
szerződés megkötéséig, vagy más orvossal egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő 
szerződés megkötéséig terjedő időtartamra Dr. Fodor Andrea Ágnes (nyilvántartási száma: 
64754) orvossal megkötött egészségügyi szolgálati jogviszony keretében létesített szerződést 
utólagosan elfogadja. 
 
A képviselő-testület a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet működéséhez a Heves 
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához a működési 
engedély kérelem benyújtását és a hozzá kapcsolódó jognyilatkozatok megtételét utólagosan 
jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület a hatvani 5. számú felnőtt háziorvosi körzet működéséhez szükséges 
szerződések megkötését utólagosan jóváhagyja, továbbá felhatalmazza a polgármestert a még 
folyamatban lévő, illetve a továbbiakban szükséges szerződések megkötésére.  
 
A képviselő-testület 2.200.000,- Ft keretösszeget biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2022. 
évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
terhére a hatvani 5. számú körzet önkormányzat által történő működtetése során felmerülő 
kiadásaira (alapellátást szolgáló eszközök pótlása, átvétele, informatikai rendszer 
működtetése, rezsiköltség, egyéb egészségügyi szolgáltatások, nyomtatványok, tisztítószerek 
költsége, valamint a személyi jellegű kiadások).  
 
A személyi jellegű-, és működési kiadások a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 
megkötött finanszírozási szerződés alapján biztosítottak. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
  
            
Hatvan, 2022. október 19. 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
  




