






















Feladat-ellátási szerződés módosítása 

 

Amely létrejött egyrészről Pomáz Város Önkormányzata (székhely: 2013 Pomáz, Kossuth 

Lajos utca 23-25. törzskönyvi azonosító szám: 731058; adószám: 15731058-2-13; képviseli: 

Leidinger István polgármester) továbbiakban Megbízó, 

másrészről Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. (telephely: 2013 Pomáz, Huszár u. 

9. adószám: 24581129-1-13, bankszámlaszám:11742087-20084936 cégjegyzékszáma: 13-

06023153. Képviseli: Dr. Korausz Etelka) a továbbiakban Megbízott között a mai napon és 

tartalommal. 

 

1. Előzmények: Szerződő felek 2012. december 3. napján kelt egységes szerkezetbe 

foglalt feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek határozatlan 

időtartamra Pomáz 3. számú házi gyermekorvosi körzet egészségügyi alapellátás 

tevékenység végzésére. A Szerződés 2017. július 31. napján a rendelési idők és a 

tanácsadás helyének változása miatt módosításra került. Megbízott a továbbiakban a 

tevékenységét praxisközösségi formában kívánja folytatni, ezért a Szerződés jelenlegi 

módosítása a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) 

bekezdése értelmében szükséges.  

 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 2. pontjának rendelési időkre 

vonatkozó rész helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

Megbízott a házi gyermekorvosi tevékenység személyes és folyamatos orvosi ellátását 

telephelyén hetente 21 órában végzi, melyből heti 6 óra prevenciós rendelés 

(tanácsadás). 

Rendelkezésre állás: napi 8 órában, a központi ügyeleti ellátás megkezdéséig. 

A rendelési és tanácsadási idő:  

Hétfő: 8-11-ig egészséges tanácsadás (prevenciós rendelés), 11-14-ig rendelés 

Kedd: 8-11-ig rendelés 

Szerda: 11-14-ig egészséges tanácsadás (prevenciós rendelés), 14-17-ig rendelés 

Csütörtök: 8-11-ig rendelés 

Péntek: 2021. évben 11-14-ig, majd 2022-ben 14-17-ig, ezt követően 8-11-ig forgó 

rendszerben történik a rendelés, éves váltásban, a másik kettő pomázi gyermekorvossal 

egyeztetve. 

 

3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4. a) pontjában az egészséges 

tanácsadásra vonatkozó rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 



Megbízott a feladat-ellátási szerződésben rögzített tanácsadást (prevenciós rendelést) a 

mindenkori feladat-ellátási helyén - 2013 Pomáz, Huszár u. 9. szám alatt - heti 2x3 óra 

alkalommal végzi, a gyógyszer, kötszer, egyszer használatos eszközök és anyagok, a 

nyomtatványok költségei, a mosatás, a mindennapi tisztító takarítás költségei, a 

szemétszállítás, valamint a veszélyes hulladék megsemmisítése az egészséges 

tanácsadással összefüggésben a Megbízottat terhelik. 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3. pontját hatályon kívül 

helyzik. 

 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 3. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 

 

„Megbízott helyettesítéséről azonos feltételek mellett, Pomáz Város 

Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéses viszonyban lévő házi gyermekorvosok 

kölcsönösen maguk gondoskodnak, a helyettesítést Megbízott is vállalja. A helyettesítés 

rendjére, feltételeire vonatkozóan a házi gyermekorvosok maguk között külön 

megállapodást kötnek. 

Helyettes házi gyermekorvos: 

Dr. Szakács Krisztina Márta házi gyermek orvos; orvosi nyilvántartási száma: 68443 

- alkalmanként a helyettesítést másik, szakmai feltételeknek megfelelő gyermekorvos 

látja el. 

 

6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés többi pontja változatlan 

tartalommal hatályban marad. 

 

7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2017. július 31. napján kelt 

„Feladatellátási-szerződés módosítása” ezen módosítás aláírásával hatályát veszti 

 

8. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. 

 

Szerződő felek a szerződést elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

Pomáz, 2021. április. „   „. 

 

________________________________           ______________________________ 

     Leidinger István         Dr. Korausz Etelka Házi 

   Pomáz Város Önkormányzata                     Gyermekorvosi Bt. 

        Megbízó          Dr. Korausz Etelka  

Megbízott 

        



 

Feladat-ellátási szerződés 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Amely létrejött egyrészről Pomáz Város Önkormányzata (székhely: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos 

utca 23-25. törzskönyvi azonosító szám: 731058; adószám: 15731058-2-13; képviseli: Leidinger 

István polgármester) továbbiakban Megbízó, 

 

másrészről Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. (telephely: 2013 Pomáz, Huszár u. 9. 

adószám: 24581129-1-13, bankszámlaszám:11742087-20084936 cégjegyzékszáma: 13-06023153. 

Képviseli: Dr. Korausz Etelka) a továbbiakban Megbízott között a mai napon és tartalommal. 

 

A Megbízó és Megbízott (a továbbiakban Szerződő felek) jelen szerződéssel házi gyermekorvosi 

tevékenység egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásban állapodnak meg az alábbi 

feltételek szerint: 

I. Előzmények 

Szerződő felek között 2001. február 01. napján megbízási szerződés jött létre 3. sz. körzet gyermek- 

egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében. A Megbízott adataiban és telephelyében, továbbá 

más, a szerződés tartalmát érintő kérdésekben változás történt, melyek figyelembe vételével a 

Szerződő felek - a megbízott folytatólagos feladatellátása mellett - 2008. május 01. napján kelt 

megbízási szerződés módosításban állapodtak meg, és azt egységes szerkezetű szerződésben 

rögzítették.  
 

Szerződő felek 2012. december 3. napján kelt egységes szerkezetbe foglalt feladat-ellátási szerződést 

(továbbiakban: Szerződés) kötöttek határozatlan időtartamra Pomáz 3. számú házi gyermekorvosi 

körzet egészségügyi alapellátás tevékenység végzésére. A Szerződés 2017. július 31. napján a 

rendelési idők és a tanácsadás helyének változása miatt módosításra került.  

Megbízott a továbbiakban a tevékenységét praxisközösségi formában kívánja folytatni, ezért a 

Szerződés 2021. április 15. napján módosításra került a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) 

Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése értelmében. A Szerződés tartalmát érintő változás miatt a Szerződő 

felek a korábban kötött Szerződést módosítják, és azt egységes szerkezetbe foglalják. Szerződő felek 

megállapítják, hogy a korábban hatályban volt Feladat-ellátási szerződést jelen Szerződés hatályon 

kívül helyezi. 

II. A szerződés tárgya 

A hatályos egészségügyi és szakmai, etikai szabályok alapján, Pomáz Város házi gyermekorvosi 3. 

sz. körzet gyermek-egészségügyi alapellátásának a Megbízott által határozatlan időre történő 

biztosítása. 

Pomáz Város egészségügyi alapellátási körzeteit az önkormányzat rendelete határozza meg. 

III. A szerződő felek jogai és kötelezettségei 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Pomáz 3. sz. gyermekorvosi 

körzetében, folyamatos alapellátás keretében látja el a vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti és 

jelen szerződésben rögzített házi gyermekorvosi feladatokat. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott a jelen szerződés tárgyát 



 

képező tevékenység ellátására tartósan - így pl. tartós keresőképtelensége vagy egyéb távolléte - 

alkalmatlan, úgy Megbízó köteles a háziorvosi tevékenység ellátásáról gondoskodni azzal, hogy 

Megbízott 6 hónapot meghaladó távolléte esetén a Megbízó jogosult a Megbízott 

munkaképességének a felülvizsgálatát kezdeményezni. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízottnak a fent meghatározott tartós 

alkalmatlansága olyan mértékű, hogy belátható időn belül a jelen szerződés tárgyát képező 

tevékenység ellátására nem képes, illetőleg a Megbízott munkaképességének csökkenése miatt házi 

orvosi tevékenységet ellátni nem tud, úgy a Szerződő felek a jelen szerződést közös megegyezéssel 

írásban megszüntetik. 

2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízást elvállalja, azt a megbízás keretein belül személyesen, Dr. 

Korausz Etelka házi gyermekorvos (orvosi bélyegző száma 41734) útján teljesíti, aki a feladat 

ellátásához szükséges végzettséggel rendelkezik. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához 

szükséges kötelező orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik. A Megbízott köteles gondoskodni 

arról, hogy a feladat végzéséhez működési engedéllyel rendelkezzen, a feladatellátás finanszírozására 

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződést kössön. 

A Megbízott az Önálló orvosi tevékenységről szóló törvény végrehajtására kiadott a háziorvosi, házi 

gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló ágazati jogszabályban meghatározott folyamatos, 

személyes ellátást köteles biztosítani a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: 

NEAK) által biztosított finanszírozás ellenében a megjelölt körzet 0-14 év közötti lakosai, valamint 

felkérésre a 14-18 éves páciensek számára. 

A Megbízott orvos köteles tevékenységét magas szakmai színvonalon ellátni, biztosítani a lakosság 

zavartalan és a jogszabályokban meghatározott térítéses/térítésmentes alapellátását. Köteles betartani 

az Orvosi Kamara által támasztott etikai követelményeket, függetlenül kamarai tagságától. 

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az 

egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, 

egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy 

fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. 

A házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik jogszabályban meghatározott feladatok közül 

különösen: 

a) a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,  

b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, 

ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétől számított 4-7 

napon belül történő meglátogatása, 

c) a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,  

d) gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele,  

e) a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint megítéléséhez az 

iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap kiállítása. 

f) a közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, 

g) az egészségnevelésben és egészségügyi felvilágosításban való részvétel, 

h) az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése, 

i) a területileg hozzá tartozó iskola és óvoda orvosi feladatainak ellátása külön szerződés alapján; 

A Megbízott feladatait a hatályos jogszabályokban előírt feltételek betartásával és megfelelő 

személyek (egészségügyi szakdolgozó) igénybevételével saját költségén köteles ellátni. A 

működéshez szükséges engedélyek meglétéről, bejelentési kötelezettségek teljesítéséről a Megbízott 



 

köteles gondoskodni. Megbízott a saját személyén kívül munkavállalóira is köteles 

felelősségbiztosítást kötni, melyek ellenőrzésére a Megbízó jogosult. 

Megbízott a területi ellátási kötelezettséggel járó alapellátást telephelyén, Dr. Korausz Etelka saját 

tulajdonában lévő rendelőben, saját tulajdonában lévő felszereléssel végzi. Az épület és az eszközök 

karbantartásáról az eszközök szükség szerinti pótlásáról, gyógyszerről, kötszerről, egyszer használatos 

eszközök és anyagokról, nyomtatványokról, mosatásról, a mindennapi a tisztító takarításról, 

szemétszállításról, a veszélyes hulladék megsemmisítéséről a Megbízott saját költségén gondoskodik. 

 

Megbízott a házi gyermekorvosi tevékenység személyes és folyamatos orvosi ellátását telephelyén 

hetente 21 órában végzi, melyből heti 6 óra prevenciós rendelés (tanácsadás). 

Rendelkezésre állás: napi 8 órában, a központi ügyeleti ellátás megkezdéséig. 

A rendelési és tanácsadási idő:  

Hétfő: 8-11-ig egészséges tanácsadás (prevenciós rendelés), 11-14-ig rendelés 

Kedd: 8-11-ig rendelés 

Szerda: 11-14-ig egészséges tanácsadás (prevenciós rendelés), 14-17-ig rendelés 

Csütörtök: 8-11-ig rendelés 

Péntek: 2021. évben 11-14-ig, majd 2022-ben 14-17-ig, ezt követően 8-11-ig forgó rendszerben 

történik a rendelés, éves váltásban, a másik kettő pomázi gyermekorvossal egyeztetve. 
 

Megbízott a pomázi központi ügyeletben nem, de a szentendrei „rásegítő” gyermekorvosi 

ügyeletben hétvégi és ünnepnapon részt vesz. 

3. Megbízott helyettesítéséről azonos feltételek mellett, Pomáz Város Önkormányzatával feladat-

ellátási szerződéses viszonyban lévő házi gyermekorvosok kölcsönösen maguk gondoskodnak, a 

helyettesítést Megbízott is vállalja. A helyettesítés rendjére, feltételeire vonatkozóan a házi 

gyermekorvosok maguk között külön megállapodást kötnek. 

Helyettes házi gyermekorvos: 

Dr. Szakács Krisztina Márta házi gyermek orvos; orvosi nyilvántartási száma: 68443 

- alkalmanként a helyettesítést másik, szakmai feltételeknek megfelelő gyermekorvos látja el. 

 

4. a) Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a körzethatárok módosulásról hatályos adatokat 

tartalmazó rendelet megküldésével a változást követően haladéktalanul tájékoztatja. 

Megbízó - anyagi lehetőségeinek függvényében - a jövőben is támogatni kívánja a területi ellátási 

kötelezettséggel működő házi gyermekorvosokat, így Megbízottat is. 

Ennek keretein belül: 

a.) a nagy értékű tárgyi eszközök beszerzését - külön megállapodás szerint - tárgy évi 

költségvetésben jóváhagyott lehetőségei szerint támogat, 

b) Megbízó a nem kötelező preventív feladatok ellátásához szükséges anyagi fedezetet - lehetőségei 

függvényében - biztosít, 

c) Megbízó továbbra is fenntartja, hogy amennyiben a tulajdonában lévő, 2013 Pomáz, Jankovich u. 

2. szám alatti gyermekorvosi rendelő és hozzá tartozó egészségügyi kiszolgáló helyiségek 

értékesítéséről határoz, úgy az ingatlan vonatkozásában a Megbízottat elővásárlási jog illeti meg. 

Megbízott a feladat-ellátási szerződésben rögzített tanácsadást (prevenciós rendelést) a mindenkori 

feladat-ellátási helyén - 2013 Pomáz, Huszár u. 9. szám alatt - heti 2x3 óra alkalommal végzi, a 

gyógyszer, kötszer, egyszer használatos eszközök és anyagok, a nyomtatványok költségei, a mosatás, 

a mindennapi tisztító takarítás költségei, a szemétszállítás, valamint a veszélyes hulladék 

megsemmisítése az egészséges tanácsadással összefüggésben a Megbízottat terhelik. 



 

4.b) Támogatás 

Megbízó (a továbbiakban: támogató) és Megbízott (a továbbiakban: kedvezményezett) 

megállapodnak abban, hogy a kedvezményezett házi gyermekorvosi rendelőjének (2013 Pomáz, 

Huszár u. 9.) fenntartási költségeihez a támogató az alábbi részletezés szerint, támogatás formájában 

hozzájárul: 

1. A kedvezményezett elfogadja, hogy a támogató 2011. évben részére támogatást nem biztosított, és 

ezt nem hátralékként kezeli, 2011. évre támogatási igényt nem támaszt. 

2. 2012. évre a 2010. szeptember 21-én kelt megállapodás szerinti, 2010. évi bázisösszeg 

(125.000.-Ft /hó) 50%-át utalja a támogatott részére. 

3. 2013. évre a 2010. évi bázis összeg (125.000.-Ft/hó) kerül átutalása. 

4. 2014. évre a 2010. évi bázisösszeg 2013 évi inflációval növelt összege a támogatási összeg. 

5. 2015 évtől a támogatás összege, az előző évi támogatás inflációval növelt összege. 

A támogatást a támogató kizárólag a kedvezményezett részére biztosítja mindaddig, amíg a 

támogatott a megjelölt házi gyermekorvosi rendelőben végzi e szerződésben megjelölt házi 

gyermekorvosi feladatellátást. 

A kedvezményezett számlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11742087-20084936 

Kedvezményezett nyilatkozik, hogy az államháztartási törvény 50. § (1) bekezdésében foglaltak 

alapján rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik; nincs köztartozása; központi 

költségvetésből elnyert lejárt elszámolási határidejű támogatásokkal. Nyilatkozik továbbá, hogy az 

államháztartási törvény és végrehajtására kiadott kormányrendelet költségvetési támogatások 

fejezeteiben foglaltaknak megfelel, rendelkezéseit betartja. 

Kedvezményezett vállalja, hogy a támogatást e szerződésben foglalt célra fordítja és az 

államháztartási törvény és végrehajtására kiadott kormányrendelet szerint azzal Dr. Korausz Etelka 

Házi Gyermekorvosi Bt. nevére kiállított számlamásolattal a pénzügyi vezető felé, támogatási 

tárgyév december 15. napjáig elszámol. 

Az elszámolás alapját, csak a támogatás évében kiállított számlák, pénzügyi bizonylatok képezhetik. 

Az elszámolt költségek más támogató felé nem számolhatók el. A kedvezményezett által befogadott 

számlák alaki vagy formai hiányosságaiért, az Szja., Áfa elszámolásokért a támogató felelősséget 

nem vállal. 

Az elszámolás során a kedvezményezett nevére kiállított és a képviselője által igazolt számlák, 

illetve bizonylatok - eredetivel mindenben megegyező - másolatát kell benyújtani, úgy hogy a 

kedvezményezett az eredeti számlára, bizonylatra az alábbi szöveget köteles felvezetni és azt 

dátummal együtt aláírni: „A számlán feltüntetett összeg Pomáz Város Önkormányzata által nyújtott 

támogatás pénzügyi, illetve szakmai elszámolásához, beszámolójához felhasználva. Dátum, Aláírás.” 

 

A támogató és kedvezményezett e szerződésben foglalt támogatási megállapodásra vonatkozóan a 

részletszabályok tekintetében, az éves költségvetés elfogadását követően támogatási szerződést köt. 

 

5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a szerződésben foglalt adatokban, ellátási 

kötelezettségben bármilyen változtatást tervez, vagy következik be, arról haladéktalanul írásban 

értesíti a Megbízót. 

 

IV. A szerződés időtartama 

Szerződő felek tárgyi szerződést határozatlan időre kötik, azzal, hogy a szerződés feltételeit évente 

értékelik és annak felülvizsgálatát bármelyik fél írásban kezdeményezheti, a felülvizsgálat 



 

kezdeményezése nem jelenti a szerződés módosítását. 

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely szerződő fél kezdeményezésére a 

felülvizsgálatban együttműködik. Szerződés módosítását írásba kell foglalni. 

V. A szerződés megszűnése, megszüntetése 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik: 

a) közös megegyezéssel 

b) a szerződés III./l. pontjában foglalt okból, 

c) amennyiben a NEAK a Megbízottal a finanszírozási szerződést megszünteti. 

2. A megbízó a feladat-ellátási szerződést 6 hónap felmondási idővel - indoklással - felmondhatja, ha 

a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem 

teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, a 

háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. 

Szakmai kifogás esetén a megfelelő szakmai szervek (Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 

Orvosi Kamara) véleményének kikérése kötelező. 

VI. Záró rendelkezések 

A szerződő felek kölcsönösen törekszenek arra, hogy szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket 

előzetesen peren kívül megkísérlik rendezni. Jelen szerződésben (szerződésmódosításban) nem 

szabályozott kérdésekben, így a kártalanítás, kártérítés kérdésében is, az egészségügyre, az 

egészségügy finanszírozására vonatkozó hatályos jogszabályokat és a Ptk.-t kell alkalmazni. 

 

Szerződő Felek a szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Pomáz, 2021. április „   „. 
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