






MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 2. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETÉNEK 

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 Dr. Korausz Etelka Házi Gyermekorvosi Bt. (cg.: 13-06-

023153, székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 10. képviseli: Dr. Korausz Etelka), mint Megbízott (a 

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

I. A Felek megállapodnak abban, hogy Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat- 

ellátása érdekében 2021. október 1. napjától a praxis új tulajdonba kerüléséig, vagy annak más 

személy által tartós helyettesítéssel történő betöltéséig, de maximum hat hónap határozott 

időtartamra jelen szerződést kötik. 

II. Megbízott Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat- ellátását Pomáz Város 1. 

számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosával - Dr. Szakács Krisztinával - közösen 

végzi. 

III. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért 400.000,- Ft bruttó 

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

átutalással fizet meg Megbízott részére a Megbízott OTP Banknál vezetett 11742087-20084936 

számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre 

figyelemmel történik.  

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

szerződés tárgyát képező, azaz a 2. számú házi gyermekorvosi körzet ellátásával kapcsolatban. 

V. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a feladat-ellátás során az 2. körzet pácienseinek 

ellátását saját asszisztenseivel, saját eszközeivel 2013 Pomáz, Huszár utca 9. szám alatti 

gyermekorvosi rendelőben végzi. 

VI. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi rendelési időben végzi: 

Hétfői: 11-14         Szerda: 14-17    Péntek: 11-14  

Kedd: 8-11         Csütörtök: 8-11, egészséges tanácsadás: hétfő: 8-11, szerda: 11-14 

A rendelkezésre állást napi nyolc órában biztosítja. 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy a helyettesítésről a Megbízott gondoskodik. A helyettesítő 

orvos Pomáz Város 1. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa. 

VIII. 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. 

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, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve 

kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 

                                    Megbízó            Megbízott 

                                      Leidinger István                                                       Dr. Korausz Etelka  

                                          polgármester                                                         házi gyermekorvos 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS POMÁZ VÁROS 2. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI 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 Critical Care Kft. (cg.: 13-09-161644, 

székhely: 2016 Leányfalu, Komáromi utca 11. képviseli: Dr. Szakács Krisztina Márta), mint Megbízott 

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

 

I. A Felek megállapodnak abban, hogy Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat- 

ellátása érdekében 2021. október 1. napjától a praxis új tulajdonba kerüléséig, vagy annak más 

személy által tartós helyettesítéssel történő betöltéséig, de maximum hat hónap határozott 

időtartamra jelen szerződést kötik. 

II. Megbízott Pomáz Város 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat- ellátását Pomáz Város 3. 

számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosával - Dr. Korausz Etelkával - közösen 

végzi. 

III. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a megbízás ellátásáért 400.000,- Ft bruttó 

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

átutalással fizet meg Megbízott részére a Megbízott Raiffeisen Banknál vezetett 12010116-

01532141-00100004 számú számlájára. Az áfa elszámolása a mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezésekre figyelemmel történik. 

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

V. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a feladat-ellátás során az 2. körzet betegeinek 

ellátását saját asszisztensével, saját eszközeivel 2013 Pomáz, Jankovich Gyula utca 2. szám alatti 

rendelőben végzi. 

VI. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását az alábbi rendelési időben végzi: 

Hétfői: 8-11   Szerda: 11-14    Péntek: 14-17  

Kedd: 14-17   Csütörtök: 12-15,          egészséges tanácsadás: csütörtök: 7-11 

A rendelkezésre állást napi nyolc órában biztosítja. 

VII. Felek megállapodnak abban, hogy a helyettesítésről Megbízott gondoskodik. A helyettesítő orvos 

Pomáz Város 3. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosa. 

VIII. 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. 

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, rendelkezéseit megértették, azokat magukra nézve 

kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.  

 

Pomáz, 2021. szeptember 30. 

 

 Megbízó            Megbízott 

                                      Leidinger István                                                   Dr. Szakács Krisztina  

                      polgármester                                                         házi gyermekorvos 


