




 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 1. SZÁMÚ  

HÁZIORVOSI KÖRZET 

FELADAT-ELLÁTÁSÁRA 

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

Lajos utca 23-25. adószáma 15731058-2-13, PÍR szám: 731058; képviseli: Leidinger István 

polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Dr. Buda Andrea 

(székhely: 2000 Szentendre Kövidinka u. 9. adószám:73560304-1-33) mint Megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 

I. Felek megállapodnak abban, hogy a Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet feladat 

ellátása érdekében 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig jelen szerződést 

kötik.  

 

II. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért havi 180.000,- Ft 

bruttó megbízási díjra jogosult, melyet Megbízó a számla beérkezését követően, 30 

napon belül átutalással fizet meg Megbízott részére a Megbízott OTP Banknál vezetett 

11773425-70315662-00000000 számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történik. 

 

III. A Megbízott a meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. 

 

IV. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Pomáz Város 1. körzet betegeinek 

ellátását a 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti rendelőben az Önkormányzat 

által biztosított asszisztenssel és eszközökkel végzi. 

 

V. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi időpontokban 

biztosítja: szerdán, 8-12 rendelkezésre állást 12-16 óra között.  

 

VI. Megbízott helyettesítése a Pomáz Város 4. számú háziorvosi feladat-ellátási szerződés 

alapján. 

 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben külön nem szabályozott 

kérdésekben   - így különösen a felek kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen 

szerződés felmondására - az Etv., Öotv., az ezen törvények végrehajtására vonatkozó 

jogszabályok, az egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., 

valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései 

alkalmazandók. Az időközben bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést 

nem helyezik hatályon kívül, hanem amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések 

későbbi jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai 

helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek. 

 

VIII. Megbízott a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. 

évi CXLVII. törvény 13.§ (2) és 32/E § (2) bekezdése alapján kifejezetten nyilatkozik 

arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. 



 

 

 

IX. Megbízott kifejezetten nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és 

megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 

pontjának, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdése 1. pontjának. 

 

X. A szerződés aláírására Pomáz Város Önkormányzatának    /2021. (IX. 30.) számú 

határozata a Polgármestert hatalmazta fel. 

 

 

XI. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezésit megértették, azokat 

magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

 

 …………………………………..  ……………………………….. 

Leidinger István       Dr. Buda Andrea  

   polgármester              háziorvos 

        Megbízó          Megbízott 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

……………………………….. 

Kelemen Tibor 

TÜR osztályvezető 

 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

……………………………….. 

     Ádám Katalin 

         pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

 



 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 1. SZÁMÚ  

HÁZIORVOSI KÖRZET 

FELADAT-ELLÁTÁSÁRA 

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

Lajos utca 23-25. adószáma 15731058-2-13, PIR szám: 731058; képviseli: Leidinger István 

polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Dr. K&K 

Háziorvosi Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-020690, adószám: 24559838-1-13, székhely: 2013 

Pomáz, Diófa utca 15/a. képviselő: Dr. Kaiser Attila) mint Megbízott (a továbbiakban: 

Megbízott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 

I. Felek megállapodnak abban, hogy a Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet feladat 

ellátása érdekében 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig jelen szerződést 

kötik.   

 

II. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért havi 180.000,- Ft 

bruttó megbízási díjra jogosult, melyet Megbízó a számla beérkezését követően, 30 

napon belül átutalással fizet meg Megbízott részére a Megbízott OTP Banknál vezetett 

11742087-20061715-00000000 számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történik. 

 

III. A Megbízott a meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. 
 

IV. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Pomáz Város 1. körzet betegeinek 

ellátását a 2013 Pomáz, Jankovich Gyula utca 2. szám alatti rendelőben az 

Önkormányzat által biztosított asszisztenssel és eszközökkel végzi. 
 

V. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi időpontokban 

biztosítja: csütörtök, 8-12 rendelkezésre állást 12-16 óra között.  

 

VI. Megbízott helyettesítése a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatala PE-

14/NEO/00737-3/2018TV számú határozata alapján történik. 

 

 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben külön nem szabályozott 

kérdésekben   - így különösen a felek kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen 

szerződés felmondására - az Etv., Öotv., az ezen törvények végrehajtására vonatkozó 

jogszabályok, az egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., 

valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései 

alkalmazandók. Az időközben bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést 

nem helyezik hatályon kívül, hanem amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések 

későbbi jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai 

helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek. 

 

VIII. Megbízott kifejezetten nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és 



 

megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 

pontjának, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdése 1. pontjának. 

 

IX. A szerződés aláírására Pomáz Város Önkormányzatának     /2021. (IX. 30.) számú 

határozata a Polgármestert hatalmazta fel. 

 

 

X. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezésit megértették, azokat 

magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

 

………………………………..                              ……………………………….. 

Leidinger István                   Dr. Kaiser Attila  

   polgármester                        háziorvos 

     Megbízó                     Megbízott 

 

 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

……………………………….. 

Kelemen Tibor 

TÜR osztályvezető 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

……………………………….. 

Ádám Katalin 

pénzügyi  osztályvezető 

 

 

 

 

 

 



 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 1. SZÁMÚ  

HÁZIORVOSI KÖRZET 

FELADAT-ELLÁTÁSÁRA 

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

Lajos utca 23-25. adószáma 15731058-2-13, PÍR szám: 731058; képviseli: Leidinger István 

polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Dr. Sztrányay 

Háziorvosi Bt. (cégjegyzékszám: 13-06-036201, székhely: 2013 Pomáz, Madách Imre utca 15. 

képviselő: Dr. Sztrányay Anette) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (a 

továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 

I. Felek megállapodnak abban, hogy a Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet feladat 

ellátása érdekében 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig jelen szerződést 

kötik 

 

II. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért bruttó 45.000 

Ft/nap, mely rendelési idő és a rendelkezési idő díját egyaránt magában foglalja. A 

megbízási díj Megbízó a számla beérkezését követően, 30 napon belül átutalással fizet 

meg Megbízott részére a Megbízott OTP Banknál vezetett 11703006-20392972-

00000000 számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre figyelemmel történik. 

 

III. A Megbízott a meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. 
 

IV. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Pomáz Város 1. körzet betegeinek 

ellátását a 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti rendelőben az Önkormányzat 

által biztosított asszisztenssel és eszközökkel végzi. 
 

V. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi időpontokban 

biztosítja: hétfőn, 7-11 rendelkezésre állást 11-16 óra között.  

 

VI. Megbízott helyettesítése a Pomáz Város 5. számú háziorvosi feladat-ellátási szerződés, 

illetve megegyezés alapján. 

 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben külön nem szabályozott 

kérdésekben   - így különösen a felek kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen 

szerződés felmondására - az Etv., Öotv., az ezen törvények végrehajtására vonatkozó 

jogszabályok, az egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., 

valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései 

alkalmazandók. Az időközben bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést 

nem helyezik hatályon kívül, hanem amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések 

későbbi jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai 

helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek. 

 

VIII. Megbízott kifejezetten nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és 



 

megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 

pontjának, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdése 1. pontjának. 

 

IX. A szerződés aláírására Pomáz Város Önkormányzatának    /2021. (IX. 30.) számú 

határozata a Polgármestert hatalmazta fel. 

 

 

X. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezésit megértették, azokat 

magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

 

                                

………………………………..…                                 ……………………………..   

Leidinger István                   Dr. Sztrányay Anette  

   polgármester                          háziorvos 

           Megbízó                       Megbízott 

 

 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

……………………………….. 

Kelemen Tibor  

TÜR osztályvezető 

 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

……………………………….. 

    Ádám Katalain 

      pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

 

 



 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 1. SZÁMÚ  

HÁZIORVOSI KÖRZET 

FELADAT-ELLÁTÁSÁRA 

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

Lajos utca 23-25. adószáma 15731058-2-13, PÍR szám: 731058; képviseli: Leidinger István 

polgármester), mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Gyógymű Kft. 

(cégjegyzékszám: 13-09197820, székhely: 2000 Szentendre, Bükkös part 79. vezető 

tisztségviselő: Dr. Telegdi András) mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között (a 

továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 

I. Felek megállapodnak abban, hogy a Pomáz Város 1. számú háziorvosi körzet feladat 

ellátása érdekében 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig jelen szerződést 

kötik.   

 

II. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért havi 180.000,- Ft 

bruttó megbízási díjra jogosult, melyet Megbízó a számla beérkezését követően, 30 

napon belül átutalással fizet meg Megbízott részére a Megbízott KHB Banknál vezetett 

10403112-50526889-53891007 számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor 

hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történik. 

 

III. A Megbízott a meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. 
 

IV. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott Pomáz Város 1. körzet betegeinek 

ellátását a 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti rendelőben az Önkormányzat 

által biztosított asszisztenssel és eszközökkel végzi. 
 

V. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi időpontokban 

biztosítja: kedden 13-17 rendelkezésre állást 8-12 óra között.  

 

VI. Megbízott helyettesítése a Pomáz Város 3. számú háziorvosi feladat-ellátási szerződés 

alapján. 

 

 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben külön nem szabályozott 

kérdésekben   - így különösen a felek kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen 

szerződés felmondására - az Etv., Öotv., az ezen törvények végrehajtására vonatkozó 

jogszabályok, az egyéb egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., 

valamint Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek 

meghatározásáról szóló mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései 

alkalmazandók. Az időközben bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést 

nem helyezik hatályon kívül, hanem amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések 

későbbi jogszabályi rendelkezéssel ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai 

helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek. 

 

VIII. Megbízott kifejezetten nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és 



 

megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) 

pontjának, továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 

bekezdése 1. pontjának. 

 

IX. A szerződés aláírására Pomáz Város Önkormányzatának     /2021. (IX. 30.) számú 

határozata a Polgármestert hatalmazta fel. 

 

 

X. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezésit megértették, azokat 

magukra nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

 

………………………………..                             ……………………………….. 

Leidinger István                   Dr. Telegdi András  

   polgármester                          háziorvos 

     Megbízó                      Megbízott 

 

 

 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

……………………………….. 

Kelemen Tibor 

TÜR osztályvezető 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  

……………………………….. 

Ádám Katalin 

pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

 

 

 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 1. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET FELADAT-

ELLÁTÁSÁRA 

Amely létrejött egyrészről Pomáz Város Önkormányzata (székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

adószáma 15731058-2-13, PIR szám: 731058; képviseli: Leidinger István polgármester), mint Megbízó, (a 

továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a V-Med Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cg.:13-09-076437, 

székhely: 2013 Pomáz, Németh L. utca 30. képviselő neve: Dr. Vasné Becker Lívia ügyvezető), mint Megbízott 

(a továbbiakban: Megbízott) között (a továbbiakban együttesen: Felek) az alábbi feltételekkel: 

 

 

I. A Felek megállapodnak abban, hogy az 1. számú háziorvosi körzet feladat ellátása érdekében 

2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig jelen szerződést kötik.  

II. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért 180.000,- Ft bruttó/hó 

megbízási díjra jogosult, melyet Megbízó a számla beérkezését követően, 30 napon belül 

átutalással fizet meg Megbízott részére a Megbízott Cib Banknál vezetett 10700244-

26586601-51100005 számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor hatályos 

jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel történik.  

III. A Megbízott a meghatározott díjon felül egyéb díjra, költségtérítésre nem jogosult. 

IV. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az 1. körzet betegeinek ellátását a 2013 

Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti rendelőben az Önkormányzat által biztosított 

asszisztenssel és eszközökkel végzi. 

V. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi időpontokban 

biztosítja: péntek, 13-17 rendelkezésre állást 8-12 óra között. 

VI. Megbízott helyettesítése a Pomáz Város 2. számú háziorvosi feladat-ellátási szerződés 

alapján. 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben - 

így különösen a felek kártérítési, kártalanítási felelősségére, a jelen szerződés felmondására 

- az Etv., Öotv., az ezen törvények végrehajtására vonatkozó jogszabályok, az egyéb 

egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok, a Ptk., valamint Pomáz Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 

mindenkor hatályos helyi rendeletének rendelkezései alkalmazandók. Az időközben 

bekövetkező jogszabályváltozások a jelen szerződést nem helyezik hatályon kívül, hanem 

amennyiben a jelen szerződéses rendelkezések későbbi jogszabályi rendelkezéssel 

ellentétessé válnának, a szerződés ezen pontjai helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek. 

VIII. Megbízott kifejezetten nyilatkozik arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és megfelel az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának, továbbá a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdése 1. pontjának. 

 



IX. A szerződés - jelen tartalommal és formában - való aláírására Pomáz Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének     /2021. (IX. 30.) számú határozata a Polgármestert hatalmazta fel. 

X. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra 

nézve kötelezőnek elismerték, /és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták.  

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 

              ……………………………………    …………………………………. 

                Leidinger István                                                              Dr. Vasné Becker Lívia       

                  polgármester  Megbízott 
                     Megbízó  

  

 

 

 

            Jogilag ellenjegyzem: 

          ……………………………….. 

        Kelemen Tibor 

        TÜR osztályvezető 

     

 

 

 

             Pénzügyileg ellenjegyzem:  

        ……………………………….. 

                      Ádám Katalin 

                          pénzügyi osztályvezető 

 
 




