
SZERZŐDÉS 

háziorvosi tevékenységre 

egységes szerkezetben 2013. július  1-től  

 

 

amelyet kötöttek egyrészről Rédics Község Önkormányzata (képv.: Stokker Sándor 

polgármester) Rédics, Vasút u. 10., Belsősárd Község Önkormányzata (képv.: Vida József 

polgármester) Belsősárd, Petőfi u. 18., Bödeháza Község Önkormányzata (képv.: Büki 

László polgármester) Bödeháza, Kossuth u. 27., Gáborjánháza Község Önkormányzata 

(képv.: Szekeres István polgármester) Gáborjánháza, Béke u. 2., Gosztola Község 

Önkormányzata (képv.: Balogh Ferenc polgármester) Gosztola, Fő u. 37., Külsősárd 

Község Önkormányzata (képv.: Gasparics Győző Sándor polgármester) Külsősárd, Kossuth 

u. 18., Lendvadedes Község Önkormányzata (képv.: Szabadi Tamás polgármester) 

Lendvadedes, Kossuth u. 3., Szijártóháza Község Önkormányzata (képv.: Végi József 

polgármester) Szijártóháza, József A. u. 1/A. és Zalaszombatfa Község Önkormányzata 

(képv.: Tüske Béla polgármester) Zalaszombatfa, Petőfi u. 2. - mint megbízók (a 

továbbiakban. Megbízók), másrészről "BATÁRY" Egészségügyi Szolgáltató Betéti 

Társaság (képv.: Dr. Batáry Károly Géza beltag) Rédics, Dózsa u. 11. - mint megbízott (a 

továbbiakban: Megbízott) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

   

1.) Megbízott vállalja Rédics, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, 

Lendvadedes, Szijártóháza és Zalaszombatfa községek területén a háziorvosi, óvodai 

orvosi, iskolai orvosi feladatok ellátását és a háziorvosi szolgálat működtetését. 

Megbízott vállalja, hogy tevékenysége során a 4/2000.(II.25.) EüM. számú rendeletben 

foglaltak szerint jár el, a mindenkori szakmai irányelveket és hatályos jogszabályokat 

betartja, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. Megbízott vállalja, hogy a 

háziorvosi szolgálat feladatainak ellátásához a mindenkori szakmai követelményeket 

biztosítja. Megbízott rendelési időn túl betegségmegelőzési (prevenciós) tevékenységet 

folytat (pl. előadások, beteglátogatások, helyi tévé), az egészségház kialakítása 

pályázatban előírt követelményeknek is eleget téve. Minden naptári évet követő január 

20-ig szakmai információs jelentést készít a háziorvosi körzet önkormányzatainak. 

 A tevékenységért felelős orvos: Dr. Batáry Károly Géza (szül: Kéthely, 1950. 

augusztus 2., anyja neve: Sándor Mária) Rédics, Dózsa u. 11. szám alatti lakos. 

 A Megbízók a Megbízottat rendkívüli egészségügyi feladatra (katasztrófaveszély, 

életveszély elhárítása) kirendelhetik, kivéve, ha intézkedésre az ÁNTSZ jogosult. 

 Az ügyeleti ellátást a Megbízók a kistérségi társulás által más szolgáltatóval kötött 

feladat-ellátási szerződéssel biztosítják. Megbízott a háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ügyeleti ellátásban akkor köteles részt venni, ha a feladat-ellátási szerződés 

megszűnése vagy be nem tartása miatt az illetékes egészségügyi hatóság az ügyeleti 

ellátásban történő részvételre kötelezi. 

2.) a) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a MEP-től a háziorvosi teendők 

ellátására rendelkezésre bocsátott összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor 

hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja; területi ellátási kötelezettséggel 

folyamatosan ellátja a hozzá bejelentett és általa elfogadott biztosítottakat 

(felnőtteket és gyermekeket egyaránt), valamint a rendelési idejében hozzá forduló 

személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi 

ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást 

lassító állapotromláshoz vezethet.  

  



 b) Megbízott tudomásul veszi, hogy a személyes és folyamatos háziorvosi ellátás 

körében köteles az alábbi időpontokban a rendelőben rendelni és naponta négy órát 

a jogszabályban meghatározott háziorvosi feladatok ellátásával a területen tölteni: 

  minden hétfőn 8.00-11.00-ig és 14.00-15.00-ig Rédics 

  minden kedden 8.00-12.00-ig Rédics 

  minden hónap I., III. és V. szerdáján 8.00-9.00-ig Szijártóháza 

  minden hónap I., III. és V. szerdáján 9.15-10.15-ig Bödeháza 

  minden hónap I., III. és V. szerdáján 10.30-11.30-ig Gáborjánháza 

  minden hónap I., III. és V. szerdáján 11.45-12.45-ig Zalaszombatfa 

  minden hónap I., III. és V. szerdáján 14.00-15.00-ig Rédics 

  minden hónap II. és IV. szerdáján 8.00-9.00-ig és 14.00-15.00-ig Rédics 

  minden hónap II. és IV. szerdáján 9.30-10.30-ig Belsősárd 

  minden hónap II. és IV. szerdáján 10.45-11.45-ig Lendvadedes 

  minden csütörtökön 8.00-12.00-ig Rédics 

  minden pénteken 8.00-11.00-ig és 14.00-15.00-ig Rédics 

  Csecsemő és terhes tanácsadást tart, óvodai, iskolai orvosi feladatokat lát el 

minden pénteken 11.00-13.00 óráig. 

3.) Megbízott tervezett távolléte esetén helyettesítéséről, illetve annak díjazásáról maga 

gondoskodik. 

 A helyettesítést és a helyettesítő orvos nevét írásban köteles bejelenteni a Megbízott a 

Rédicsi Közös Önkormányzati Hivatalba, a lakosság értesítéséről Megbízott 

gondoskodik (előzetes egyeztetés alapján Megbízók értesítik a lakosságot.) 

 Váratlan, nem tervezhető, egy hetet meghaladó távollét esetén a Megbízók jogosultak 

helyettest állítani a Megbízott költségére. 

4.) Megbízott a háziorvosi feladatok ellátásán túlmenően jogszabályban meghatározott 

térítési díjért elvégzi a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem 

vehető egészségügyi szolgáltatásokat (pl.: gépjármű-alkalmassági vizsgálat). 

5.) Rédics Község Önkormányzata a tulajdonában lévő Rédics, Dózsa u. 11. szám alatti 

egészségügyi funkciót ellátó épületben térítésmentesen a Megbízott rendelkezésére 

bocsátja a háziorvosi feladatok ellátásához a 18,34 m
2
-es rendelőhelyiséget, a 

18,08 m
2
-es vizsgálót, a 19,44 m

2
-es várótermet, a 8,78 m

2
-es közlekedőt és a 11,76 

 m
2
-es vizes blokk tárolót és az 1. számú mellékletben felsorolt eszközöket, valamint a 

védőnői szolgálattal közös használatra biztosítja a 3,93  m
2
-es szélfogót, a 4,04 m

2
-es 

akadálymentes WC-t és a 2,17  m
2
-es tárolót. Megbízott az eszközöket leltár szerint 

átveszi és gondoskodik a műszerek, eszközök, felszerelések, használati tárgyak 

karbantartásáról és szervízeléséről. Megbízott a használatában lévő eszközök 

selejtezését a Megbízóknál bármikor, korlátozás nélkül kezdeményezheti. A 

használatba adott helyiségek és eszközök csak a háziorvosi alapellátásra használhatók, 

a Megbízott további bérbeadásra nem jogosult. Amennyiben a Megbízott az 

önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben további rendelést folytat, ennek feltételeit 

a tulajdonos önkormányzattal kötött külön szerződésben rögzítik.  

 Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Lendvadedes, Szijártóháza és Zalaszombatfa 

Községek Önkormányzatai a községekben történő rendeléshez rendelőhelyiséget 

biztosítanak a Megbízott részére, melynek fenntartásáról és működtetéséről minden 

önkormányzat maga gondoskodik. A rendelőhelyiségek címe a következő: 

 - 8978 Belsősárd, Petőfi u. 18. 

- 8969 Bödeháza, Kossuth u. 27. 

- 8969 Gáborjánháza, Béke u. 5. 

- 8978 Lendvadedes, Kossuth u. 3. 

- 8969 Szijártóháza, Ady u. 7. 

- 8969 Zalaszombatfa, Petőfi u. 2. 

Gosztola és Külsősárd Községek Önkormányzatai nem tartanak igényt a településen 

történő rendelésre. 



 Megbízott nyilatkozik arról, hogy  

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.  

b) pont szerint átlátható szervezetnek minősül,  

- az önkormányzat által előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási 

kötelezettségeket teljesíti, 

- az átengedett nemzeti (önkormányzati) vagyont a szerződési előírásoknak és a 

tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak 

megfelelően (kizárólag egészségügyi alapellátás céljára) használja, 

- az önkormányzati vagyon hasznosításában - a hasznosítóval közvetlen vagy 

közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes 

személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

6.) Rédics Község Önkormányzata mint a rendelő épületének tulajdonosa biztosítja a 

rendelőegység rendeltetésszerű használatát, állagának fenntartását, azaz gondoskodik a 

folyamatos karbantartásról (festés, mázolás, állagmegóvó munkálatok), és elvégzi a 

keletkezett hibák kijavítását.  

 Az e szerződés szerint a Megbízókat terhelő költségek kifizetéséről Rédics Község 

Önkormányzata gondoskodik. A költségek a Megbízókat a tárgyévet megelőző év 

január 1-i állandó népességszám arányában terhelik. A költségeket a Rédicsi Közös 

Önkormányzati Hivatal mutatja ki. A tervezett költségeket, azok módosítását és 

elszámolását a polgármesterek 2/3-os többséggel elfogadják, a költségek Rédics 

Község Önkormányzata költségvetésébe épülnek be, a többi önkormányzat a 

hozzájárulását saját költségvetési rendeletében szerepelteti.  

 A szerződés megszűnésekor a Megbízott a rendelőt tisztán és rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak visszaadni. A tisztasági festés 

(meszelés) költsége a Megbízottat terheli. 

7.) Megbízott gondoskodik a háziorvosi szolgálat működtetéséhez szükséges 

személyzetről, a takarításról, a veszélyes hulladék elszállításáról és megsemmisítéséről, 

valamint fizeti a közműdíjakat.  

 Megbízók havonta, a számla bemutatását követő 5 napon belül megtéríti a Megbízott 

részére az orvosi rendelő víz-, szennyvíz- és gázszámláin szereplő összeg 50 %-át, azaz 

a védőnői szolgálatra jutó költséget. 

 A felelősségbiztosítás megkötése és díjának fizetése a Megbízott kötelessége. 

 A rédicsi orvosi rendelő épületére Megbízók kötnek biztosítást. A rendelőben lévő 

vagyontárgyakra a megbízott köteles biztosítást kötni. 

8.) A Megbízott felel a műszerek, berendezések, felszerelések (a továbbiakban: eszközök) 

rendeltetésszerű használatáért. A szükség szerinti javításokat köteles elvégeztetni, és 

azok költségeit viselni. 

 A Megbízók tulajdonában lévő tárgyi eszközök értéknövelő felújítására előzetes 

egyeztetés alapján kerülhet sor, költsége a Megbízókat terheli. 

 Az egyéb eszközök beszerzése külön megállapodás hiányában a Megbízott kötelessége, 

a külön megállapodás alapján beszerzett eszközök a vásárló tulajdonába kerülnek. 

Megbízott a saját tulajdonában lévő eszközöket is használhatja, de azokról elkülönített 

nyilvántartást köteles vezetni. 

 Az eszközök pótlásáról és az anyagbeszerzésről a Megbízott gondoskodik. 

 A Megbízók által finanszírozott és a Megbízott rendelkezésére bocsátott eszközöket 

Rédics Község Önkormányzata tartja nyilván, értékesítésük esetén a befolyt bevételt a 

háziorvosi szolgálat működtetésére fordítja. A háziorvosi szolgálat megszűnése vagy az 

abból történő kiválás esetén Megbízók az eszközök tulajdonjogát egymás között 

rendezik. 

  



 Jelen szerződés megszűnése esetén a Megbízott köteles a Megbízók részére használatra 

alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a rendelkezésére bocsátott mennyiségű és 

minőségű eszközöket és anyagokat. 

9.) A Megbízók hozzájárulnak, hogy Megbízott a MEP-el közvetlen finanszírozási 

szerződést kössön és ezzel hozzájárul a közvetlen finanszírozáshoz. Megbízók teljes 

egészében átadják Megbízott részére a MEP-től iskolaegészségügy normatív 

finanszírozása jogcímen kapott támogatást. 

10.) Felek megállapítják, hogy a szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése 

alapján, továbbá bármelyik fél részéről történt írásbeli felmondással hat hónapos 

határidővel. 

Megbízók a szerződést indoklással felmondják, ha  

- a Megbízott e szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére 

sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 

vonatkozó előírásokat, 

- a Megbízott önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 

bármely okból elveszti. 

A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben vállalt háziorvosi 

szolgáltatást folyamatosan teljesíteni. 

Körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízók 

kártalanítási kötelezettséggel tartoznak, melynek összege a körzetből kikerült 

lélekszám után a körzetmódosítás időpontját követő egy évre számított (kieső) 

finanszírozás összege. A kártalanítás ütemezése a TB finanszírozás ütemezéséhez 

igazodik, végső határideje a körzetmódosítás hatálybalépését követő egy év. 

11.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a háziorvosi szolgálatból eredő 

feladatok ellátására létrejött vállalkozás önhibáján kívül ellehetetlenül, akkor a 

Megbízók - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - Dr. Batáry Károly Géza orvossal 

és asszisztenciájával új munkaszerződést kötnek a terület egészségügyi ellátásának 

folyamatossága és biztonsága érdekében. 

12.) A szerződés 2011. március 1-jén lép hatályba és határozatlan időre szól. 

13.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és 

társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

14.) A szerződő felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében a Lenti 

Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

   

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. 

 


