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Megbízási szerződés kötés – a kiskunhalasi 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós 
helyettesítés feladatainak ellátása 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Kiskunhalas 
Város Önkormányzata megbízási szerződést köt dr. Illés Ágnes és dr. Németh 
Magdolna gyermek háziorvosokkal 2017. május 01. napjától, területi ellátási 
kötelezettséggel a 6. számú gyermek háziorvosi körzet tartós helyettesítési feladatainak 
ellátására. 

  
2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződések aláírására, az 1. sz., valamint a 2. sz. mellékletben foglalt 
tartalommal a 6. számú gyermek háziorvosi körzet feladatainak tartós helyettesítésre 
vonatkozóan. 
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1 .  sz .  me l l ék le t  
 

MEGBÍZÁSI  SZERZ ŐDÉS 
gyermek háziorvosi tevékenység helyettesítéssel 

történő ellátására 
mely létrejött 
egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., 
PIR: 724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről az Illés és Ádám Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 6400 
Kiskunhalas, Gyöngyvirág u. 6., telephely: 6400 Kiskunhalas, Katona J. u. 3., adószám: 
20492625-1-03, cégjegyzékszám: 03-06-105110, statisztikai számjel: 20492625-8621-117-
03, képviseli: Dr. Ádámné Dr. Illés Ágnes, mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
között az alábbi feltételekkel: 

1. Megbízó – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 7. §-ában foglaltakra figyelemmel 
– megbízza a Megbízottat, hogy a gyermek háziorvosi alapellátási teendőket 
Kiskunhalas Város 6. sz. körzetében, helyettesítéssel egészségügyi vállalkozás 
keretében lássa el. A háziorvosi teendőket a Megbízott bt. beltagja: Dr. Ádámné Dr. Illés 
Ágnes a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa látja el. 

2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy folyamatosan ellátja az 1. pontban körülírt 
gyermek háziorvosi feladatokat, s ezáltal biztosítja a kiskunhalasi 6. sz. ellátási 
területhez tartozó körzetben lakó személyek folyamatos ellátását. A helyettesi háziorvosi 
teendőket a Megbízott a háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételekkel, 
képzettséggel rendelkező beltagja útján, a Megbízó Kiskunhalas, Katona J. u. 3. szám 
alatti székhelyén lévő háziorvosi rendelőben teljesíti, tekintettel a Megbízónál, a 6. sz. 
gyermekorvosi körzet ellátása érdekében kötött megbízási szerződés feladatellátójának 
nyugdíjba vonulására. 

3. A Megbízó a 2. pontokban részletezett feladatok teljesítése esetén biztosítja a 6. sz. körzet 
finanszírozására, az Egészségbiztosítási Pénztártól, az Önkormányzat által leigényelt 
teljes összeget a Megbízottnak, amit az által kiállított számla ellenében átutalással 
egyenlít ki. 

4. A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek 
megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító egészségügyi vállalkozói 
engedéllyel, valamint felelősségbiztosítással. 

5. A megbízás tartalma: 
a) a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 

- az ellátottakat az eddigi ellátási szintnek megfelelően, a kialakult gyakorlat 
(kezelőlap) szerint ellátja, 

- a lakossági ellátási érdeket figyelembe vevő, a Megbízóval előzetesen egyeztetett 
rendelési idő szerint rendel, 

- tudomásul veszi és elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 
Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi 
Osztály) szakmai irányítását, 

- teljesíti a közegészségügyi és járványügyi feladatokból adódó kötelezettségeit, 

b) a Megbízott vállalja, hogy 
- helyettesítéséről a jogszabályi előírások figyelembevételével, a képesítési 

előírásoknak megfelelő gyermek háziorvos útján, saját költségén, maga 
gondoskodik, a Kiskunhalas Város Önkormányzatától átvett finanszírozásból, az 
Önkormányzattal kötött megbízási szerződés figyelembevételével, a teljesített 
helyettesítéssel arányosan. 



 

- rendkívüli esetben a Népegészségügyi Osztály és a Megbízó illetékes 
szakembereinek közbenjárását kéri – gondoskodva a díjazásról – a 
folyamatos betegellátás érdekében. 

6. A megbízás teljesítésének feltételei: 

A Megbízott a helyettesítést a Kiskunhalas, Katona J. u. 3. szám alatti székhelyén lévő 
háziorvosi rendelőben látja el, a 2. pontban részletezett indokok alapján.  

7. Ez a szerződés 2017. május 01. napján lép hatályba a felek között, és a háziorvosi 
praxis betöltetlenségéig, de legfeljebb egy évig – 2018. április 30. – terjedő időre szól. 

8. Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, azt bármelyik fél 60 napos 
felmondási idővel jogosult felmondani azzal a kikötéssel, hogy a felmondás nem 
veszélyeztetheti az érintet települések lakosságának folyamatos egészségügyi ellátását. 

9. Megbízott a háziorvosi feladatokat havi 15 órában látja el úgy, hogy ebből 7,5 órát 
tényleges rendeléssel tölt úgy, hogy abból ***hétfő 15-18 óra, kedd, szerda, 
csütörtök, péntek 11-14 óráig. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az EüM 
rendeletben foglaltakat, valamint a Polgári Törvénykönyv és a feladatellátásra vonatkozó 
más hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

10. A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. b.) pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül. 

Kiskunhalas, 2017. március „…..” 

                    Fülöp Róbert                                                Dr. Ádámné Dr. Illés Ágnes 
                   polgármester                                               Illés és Ádám EÜ. és Szolg. Bt. 
                      megbízó                                                           megbízott  

Jogi ellenjegyzés: 
                                            Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 
 



 

 

                                                                                 2. sz. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS háziorvosi feladatellátás 

általános helyettesítéséről 

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata (székhely: 6400 Kiskunhalas Hősök tere 1., PIR: 
724902, adószám: 15724904-2-03, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviseli: 
Fülöp Róbert polgármester, mint Megbízó, 

másrészről dr. Németh Magdolna és Társa Egészségügyi- Szolgáltató Bt., 
(székhely:6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 30., II. em. 4.a., adószám: 20507932-1-03, 
cégjegyzékszám: 03-06-106691, statisztikai számjel: 20507932-8622-117-03, képviseli: Dr. 
Hamarné Dr. Németh Mária Magdolna, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosa, mint 
ügyvezető  
között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

1) Megállapodó felek kinyilvánítják, hogy a Kiskunhalasi 6. sz. gyermekorvosi ellátás 
folyamatos biztosítása érdekében a háziorvos akadályoztatása esetén (pl. szabadság, 
betegség, stb.) a helyettesítést Dr. Hamarné Dr. Német Mária Magdolna látja el a 
Kiskunhalas, Katona J. u. 3. sz. alatti gyermekorvosi rendelőben. Helyettesítő orvos 
feladata a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 
(II.25.) EüM. rendelet 7.§-ban foglaltakra figyelemmel a gyermek háziorvosi alapellátás 
biztosítása és szükség esetén a közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása. 

A helyettesítő orvos rendelési ideje heti 15 óra, melyből 7,5 órát tényleges rendeléssel 
tölt úgy, hogy abból hétfő 15-18 óra, kedd, szerda, csütörtök, péntek 11-14 óráig terjedő 
időszakban tényleges rendelést tart. 

2) Fenntartó önkormányzat helyettesítő orvos részére díjat nem fizet, a helyettesítésért 
járó díjat Dr. Ádámné Dr. Illés Ágnes és Dr. Hamarné Dr. Németh Mária Magdolna 
külön elszámolással rendezik egymás között. 

3) A jelen megállapodás az ideiglenes helyettesítésre vonatkozik, esetlegesen bekövetkező 
tartós (egy hónapot meghaladó) helyettesítés esetén felek külön megállapodás 
megkötésével gondoskodnak az alapellátás biztosításáról. 

4) A Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek 
megfelel, rendelkezik a tevékenység folytatására feljogosító egészségügyi vállalkozói 
engedéllyel, valamint felelősségbiztosítással. 

5) Felek megállapodnak, hogy az ideiglenes helyettesítésről szóló megállapodást 
Kiskunhalas Város Önkormányzata nyújtja be a szakmai felügyeletet ellátó Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához. 

6) Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba, azt bármelyik fél 60 napos felmondási 
idővel jogosult felmondani azzal a kikötéssel, hogy a felmondás nem veszélyeztetheti az 
érintet települések lakosságának folyamatos egészségügyi ellátását. 



 

 

 

7) Ez a szerződés 2017. május 01. napján lép hatályba a felek között, és a háziorvosi praxis 
betöltetlenségéig, de legfeljebb egy évig – 2018. április 30. – terjedő időre szól. 

8) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérésekben az EüM rendeletben foglaltakat, 
valamint a Polgári Törvénykönyv és a feladatellátásra vonatkozó más hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9) A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy megfelel az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdésében írtaknak, azaz a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. b.) pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül. 

Kiskunhalas, 2017. március „….” 

 

     Fülöp Róbert                              Dr. Hamarné Dr. Németh Magdolna 
       polgármester                               Dr. Német és Társa EÜ Szolg. Bt. 
         megbízó                                              megbízott  
 
 

Jogi ellenjegyzés: 
                          Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  
Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 


