
SZERZŐDÉS 
a házi gyermekorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás 

formájában történő ellátásáról 
 

I. 
 

Általános rész 
 
1. Szerződő felek: 

Dr. Szalók Imre Szombathely, Szent M. u. 31. (Szombathely, 1951. 11. 20.) házi 
gyermekorvos, valamint 
Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Bozsok, 
Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek Önkormányzatai nevében alulírott 
polgármesterek. 

 
2. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a vállalkozást engedélyező határozatok 

száma: 
- 2000. évi II. tv. az önálló orvosi tevékenységről, 
- 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről, 
- Gyöngyösfalu község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2008, Kőszegpaty 

község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2008, Lukácsháza község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2008, Nemescsó község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 36/2008, Pusztacsó község Önkormányzata Képviselő-
testületének 33/2008, Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008, 
Bozsok község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008, Kőszegdoroszló 
község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008, Kőszegszerdahely község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008, Velem község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 34/2008. számú határozata. 

- Az egészségügyi alapellátás körzeteit Bozsok község Önkormányzatának Képviselő-
testülete5/2009. (IV. 30.) számú, Cák község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
5/2002.(XII. 03.) számú, Gyöngyösfalu község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 6/2002. (VI. 28.) számú, Kőszegdoroszló község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6/2002. (XII. 03.) számú, Kőszegpaty község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 6/2002. (VI. 28.) számú, Kőszegszerdahely község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2002. (XII. 03.) számú, Lukácsháza község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2002. (VI. 28.) számú, Nemescsó község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2002. (VI. 28.) számú, Pusztacsó község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2002. (VI. 28.) számú, Velem község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (IV. 29.) számú rendeletével 
állapította meg. 

 
3. A házi gyermekorvosi szolgálat, illetve jelen szerződésben foglalt vállalkozói 

kötelezettségek és jogosultságok kiterjednek: 
a) Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Lukácsháza, Nemescsó, Pusztacsó, Cák, Bozsok, 

Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem gyermekkörzet lakosai részére folyamatos, 
teljeskörű és magas színvonalú házi gyermekorvosi ellátás biztosítására. 

b) Az a) pontban foglaltakon túl a megbízás kiterjed a Kőszegen szervezett központi, 
ügyeleti szolgálatban való – a működtetővel kötött külön szerződés alapján -
részvételre. 



 
 
4. A házi gyermekorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje: 

Helye: Lukácsháza, Nemescsói u. 2. szám alatti körzeti rendelő (szolgálat székhelye) 
  Gyöngyösfalu, Ady Endre u. 18. 
  Kőszegpaty, Kossuth u. 39. 
  Nemescsó, Péterfy S. u. 21. 
  Pusztacsó, Béke u. 31. 
  Cák, Petőfi u. 31. 
  Bozsok, Rákóczi u. 142. 
  Kőszegdoroszló, Fő u. 34. 
  Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5. 
  Velem, Rákóczi u. 73. szám alatti társult községi rendelő. 
 
Ideje: A rendelési időt megállapítani, módosítani az érintett község(ek) 

polgármestere(i) egyetértésével lehet. 
A rendelési időt jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. 
A társult községi rendelő rendelési ideje – betegszállítás esetén – a szolgálat 
székhelyén is biztosítható a területileg illetékes önkormányzati képviselő-
testület egyetértése esetén. 

 
5. A vállalkozó a szerződésben foglaltakat köteles személyesen teljesíteni. 
 
6. A vállalkozói szerződés időtartama, felmondása: 

A szerződés 2008 június 1-től határozatlan időre érvényes. 
A felmondási időt a szerződő felek hat hónapban jelölik meg. 
A felmondási idő be nem tartásával (le nem dolgozásával) történő egyoldalú megszüntetés 
esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni – lehetetlenülés címén – a le nem töltött 
hónapokra havonta azt az összeget, ami az orvosra és szakdolgozóra vonatkozóan a 
közalkalmazotti besorolás szerinti garantált illetményével azonos. 

 
7. Az önkormányzatok jogkövetkezmények nélkül felmondhatják a szerződést, ha 

a) az ellátást végző a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségét és az önálló 
orvosi tevékenységről szóló, valamint egészségügyi ellátással kapcsolatos 
jogszabályokat folytatólagosan, illetve írásos felszólítás ellenére megszegi, 

b) az orvos önálló orvosi tevékenységre a jogosultságát elveszíti. 
 
8. Bármely szerződő önkormányzat körzethatárt módosító döntés esetén a vállalkozót a 

határozott idő lejártáig terjedő időtartamra a finanszírozás 50 %-ának megfelelő 
módosítással arányosított összege illeti meg a módosító döntést hozó önkormányzat 
részéről kártalanítás jogcímen. 

 
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó házi gyermekorvos a gyermek- 

és oktatási intézményekben az orvosi feladatokat külön díjazás ellenében végzi. Ezen 
orvosi tevékenység ellátására külön szerződés alapján kerülhet sor. 
Nem köthető külön térítéshez az Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott ellátás. 

  



II. 
 

A vállalkozó feladata és kötelezettsége 
 
A vállalkozó házi gyermekorvos köteles: 
1. A 4/2000. (II. 25.) EüM sz. rendeletben részletezettek szerint, továbbá a háziorvoslással 

kapcsolatos egyéb előírások alkalmazásával ellátni a területet. 
 
2. Személyesen, vagy helyettes révén részt venni a szabadságolások vagy más okok miatti 

helyettesítésekben. 
 
3. Akadályoztatás esetén (szabadság, betegség, továbbképzés) megfelelő képesítéssel és 

jogosultsággal rendelkező helyettesről gondoskodni és az azzal kapcsolatos külön 
költségeket biztosítani. 

 
4. Részt venni a 3. pont szerinti hétközi és hétvégi központi ügyelet ellátásában, a 

hivatkozott szerződés alapján külön díjazás ellenében. 
 
5. Gondoskodik megfelelő képesítési előírásoknak megfelelő szakdolgozó(k) 

alkalmazásáról. 
 
6. Együttműködni az érintett önkormányzatokkal, illetve a háziorvossal, az általános 

egészségügyi igazgatási információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb 
jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt ellátása). 

 
7. A 100.000 Ft érték alatti orvosi eszközök, műszerek használata során szükségessé vált 

kisebb javításokat, cseréket elvégezni, újakat beszerezni. 
A 100.000 Ft érték feletti eszközöknél a rendeltetésszerű működéshez szükséges 
karbantartás, javítás a vállalkozó feladata. 

 
8. A használatra átvett rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket a vállalkozói 

jogviszony lejártakor mennyiségi és használhatósági vonatkozásban rendeltetés szerinti 
állapotban visszaadni (amortizációt téríteni nem kell). 

 
9. Az Egészségbiztosítási Pénztárral a finanszírozási szerződést megkötni és annak egy 

példányát ezen megbízási szerződés 1. sz. mellékleteként becsatolni. 
 
10. A háziorvosi rendelő és kiszolgáló helyiségei karbantartási és üzemeltetési teendőivel 

kapcsolatban a létesítmény és annak berendezési tárgyai, valamint az orvosi eszközök 
rendeltetésszerű használatának biztosítása céljából az állagromlás megelőzése és a 
folyamatos üzemképesség megőrzése érdekében a belső szerelvények, fényforrások 
karbantartása. 

 
11. A székhely rendelő kommunális és közüzemi díjai a vállalkozókat terheli. 
 
12. A fenntartó önkormányzatok által meghatározott időpontban tájékoztatást ad az 

egészségügyi ellátás helyzetéről, a lakosság és az intézmények egészségügyi állapotáról. 
Önkormányzati intézkedéseket kezdeményez a hatáskörét meghaladó ügyekben. 

  



III. 
 

Az önkormányzatok kötelezettségei 
 
Az önkormányzatok: 
 
1. Térítésmentesen biztosítják az orvosi rendelő és kiegészítő helyiségek, valamint 

berendezések és eszközeik használatát. 
 
2. Vállalják – külön megállapodás alapján – a 100.000 Ft érték feletti eszközök, műszerek 

beszerzését, felújítását, nagyjavítását. 
 
3. Vállalják: 
 

- az orvosi rendelők és várók tisztasági festését, 
- a fűtési rendszer, a víz- és csatornarendszer és az elektromos hálózat karbantartási, 

felújítási és cserével kapcsolatos költségeit, 
- a rendelő bútorzatának szükség szerinti felújítását, 
- a tűzoltó készülékek cseréjét és karbantartásának költségeit, 
- a rendelő nyílászáróinak külső mázolását, a faburkolatok, oszlopok karbantartó 

festését, a falfelületek külső és esővíz elvezető rendszer karbantartását, 
- az épület elemi kár és betörés elleni biztosítását. 

 
4. Fedezik a heti két órát meg nem haladó rendelési idejű rendelők kommunális és közüzemi 

díjait, biztosítják a takarítást, fűtést, festést és karbantartást. 
 
 

IV. 
 
1. A székhely rendelő fenntartás vállalkozókat terhelő költségeinek praxisonkénti 

megosztására a vállalkozók kétoldalú szerződést kötnek. 
 
2. Az önkormányzatok a Lukácsháza székhelyű védőnői szolgálat részére egy (engedélyezési 

tervdokumentáció szerinti) helyiséget a Nemescsói út 2. szám alatti ingatlanban 
fenntartanak. A működési költségekhez – a szolgálat költségvetésének terhére – 
havonkénti hozzájárulásban részesül(nek) a fenntartó társulástól a rendelőt fenntartó 
vállalkozó(k). 
A védőnői szolgálat a rendelő egyéb helyiségeit és berendezési tárgyait is igénybe veheti 
külön térítés nélkül rendeltetésszerű működéséhez. 

 
3. A szerződés tárgyát érintő jogszabályok alapvető változásakor a felek kölcsönösen 

kezdeményezhetik a szerződés átfogó, vagy részleges felülvizsgálatát. 
 
4. Szerződő felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Szerződésekre 

vonatkozó szabályait, továbbá az önálló orvosi tevékenységről szóló 2002. évi II. törvény 
szabályait alkalmazzák. 

 
5. Jelen szerződés a felek között megkötött 2008. április 30-án kelt szerződés 2002. évi II. 

törvény 3. § (8) bekezdése alapján felülvizsgálat és módosított szövege. 
 



 
A szerződés mellékletei: 
 
1. A vállalkozó háziorvos és az Egészségbiztosítási Pénztár közötti finanszírozási szerződés. 
 
2. A rendelői és használatra engedélyezett berendezések, felszerelések, műszerek leltár 

szerinti jegyzéke. 
 
3. A háziorvosi szolgálat ellátási kötelezettségének területe. 
 
4. Rendelési idő. 
 
 
Lukácsháza, 2013. január 15. 
 
 
 
                  Dr. Szalók Imre 
                házi gyermekorvos 
         (nyt.szám:                          ) 
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 Horváth Miklós       Tóth János 
 polgármester        jegyző 


