
MEGÁLLAPODÁS 

 

mely létrejött egyrészről  

- Bősárkány Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 9167. Bősárkány, Kossuth L. 

u. 1., képviseli: Szalay Imre polgármester) mint megbízó, 

- Acsalag Község Önkormányzata (székhelye: 9168 Acsalag, Fő u. 75., képviseli: 

Szilágyi Andrásné polgármester mint megbízó, 

- Csorna Város Önkormányzata (Földsziget vonatkozásában, székhelye: 9300 

Csorna, Szent István tér 22. képviseli: dr. Bónáné dr. Németh Katalin Klára 

polgármester) mint megbízó, 

- Jánossomorja Város Önkormányzata (Hanságliget vonatkozásában, székhely: 9241 

Jánossomorja, Szabadság u. 39., képviseli: Lőrincz György polgármester) mint 

megbízó – továbbiakban Megbízók 

másrészről a Leé és Társa Kft. (cím: 9167 Bősárkány, Dózsa György utca 36. adószáma: 

11464598-1-08 képviseli: Dr. Leé János háziorvos) mint megbízott – továbbiakban 

Megbízott között a mai napon a következő feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 

évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a háziorvosi ellátásról való 

gondoskodás a megbízó önkormányzatok feladata. A Bősárkány I. – Acsalag – 

Hanságliget – Földsziget betöltetlen felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben a 

háziorvosi ellátás biztosítása érdekében a felek az alábbiakban állapodnak meg: 

 

2. Megbízók megbízzák Megbízottat a Bősárkány I. – Acsalag – Hanságliget – Földsziget 

vegyes háziorvosi körzet feladatainak, az egészségügyi és az önkormányzati törvényből 

adódó kötelezettségeinek ellátásával, dr. Leé János személyes közreműködésével. A 

megbízás keretében Megbízott területi ellátási kötelezettséggel a Bősárkány I. – Acsalag – 

Hanságliget – Földsziget vegyes háziorvosi körzetben (mely a következő területeket 

foglalja magában: Bősárkány: Petőfi u. 2-96., Petőfi u. 87-95., Dózsa utca, Honvéd utca, 

Köztársaság utca, Szent István utca, Arany János utca, Gábor Áron utca, Vasút utca, 

Rákóczi utca, Kossuth utca, Acsalag teljes területe, Földsziget településrész, Hanságliget 

településrész) látja el a háziorvosi feladatokat a Megbízók által az általuk képviselt 

településeken biztosított rendelőkben. 

 

3. A Megbízott az l-2. pontban megjelölt betöltetlen vegyes háziorvosi körzetet 2022. 

augusztus 1-jétől kezdődően helyettesként látja el. A felek megállapodnak abban, hogy 

jelen szerződés határozatlan időre szól.  

 

4. Megbízók az l-2. pontban megjelölt vegyes háziorvosi körzet székhelyének Bősárkány 

nagyközséget jelölik meg. 

 

5. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételeknek 

megfelel és kötelezettséget vállal a folyamatos háziorvosi ellátásra az ágazati 

jogszabályokban előírt rendelési idő betartásával. Vállalja továbbá, hogy a rendelési idő 

változását előzetesen egyezteti a Megbízókkal 

 

6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a háziorvosi tevékenységet a hatályos 

jogszabályokban foglaltaknak megfelelően látja el. A Megbízott a háziorvosi ügyeleti 

szolgálatban, valamint az iskolaegészségügyi feladatok ellátásában külön megállapodás 

alapján vesz részt. 

 

7. A helyettesítés időtartama alatt Megbízók Megbízott rendelkezésére bocsátják az általuk 

képviselt településeken működő háziorvosi rendelőket és vállalják a rendelők fenntartását 

és üzemeltetését külön megállapodás szerint. A háziorvosi tevékenység ellátásához 
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szükséges tárgyi eszközök biztosításáról Megbízott gondoskodik. A jogszabályban előírt 

egészségügyi szakdolgozót (ápolót) a Megbízott biztosítja saját alkalmazottjával. 

 

8. Megbízott a helyettesítés időszaka alatt az alábbi időpontokban biztosítja a rendelést 

Megbízók részére: 
Bősárkány háziorvosi rendelő: Hétfő: 8-12 óráig, Kedd: 13-16 óráig, Szerda: 10-12 

óráig, Csütörtök: 8-12 óráig, Péntek: 8-11 óráig  

Acsalag háziorvosi rendelő: Szerda: 8-10 óráig 

Földsziget háziorvosi rendelő: Szerda: 7-8 óráig 

Hanságliget háziorvosi rendelő: Péntek: 11-13 óráig 

 

9. A Megbízott helyettesítéséről saját költségén maga gondoskodik. A Háziorvos 

helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt személyi 

feltételeknek megfelel. A Háziorvos köteles az önkormányzattal előzetesen egyeztetni 

azokat az eseményeket (továbbképzés, szabadság stb.) amelyek tervezhetők és a 

háziorvosi feladatok ellátását érintik. 

 

10. Megbízók a háziorvosi körzet gesztorának Bősárkány Nagyközség Önkormányzatát 

jelölik meg. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a betöltetlen körzetben a háziorvosi 

alapellátásra vonatkozó működési engedélyt megkéri az illetékes egészségügyi 

államigazgatási szervtől, valamint, mint egészségügyi szolgáltató a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) finanszírozási szerződést köt a működési 

engedély birtokában. 

 

11. A helyettesítés ellátásáért Megbízottat a mindenkori teljes NEAK finanszírozás 

összegének megfelelő összegű díjazás illeti meg, amely a NEAK finanszírozás Bősárkány 

Nagyközség Önkormányzatához történő megérkezését követő 5 munkanapon belül kerül 

átutalásra Megbízott bankszámlájára. Felek rögzítik, hogy a jövőbeni esetleges kiegészítő 

(eseti) NEAK támogatásra a Megbízott jogosult. 

 

12. A helyettesítésre vonatkozó megállapodás bármelyik fél által felmondható. Felmondási 

idő 3 hónap. A megállapodás közös megegyezéssel bármikor megszüntethető. Azonnali 

felmondás jogával élhet bármelyik fél, amennyiben a másik fél súlyos 

kötelezettségszegést követ el, illetve bizonyítottan jogszabályba ütköző tevékenységet 

tanúsít. 

 

13. A jogviszony bárminemű megszüntetése esetén a felek kötelesek egymással a megszűnés 

napján elszámolni, az átvett tárgyakat, eszközöket, ingatlanokat leltár szerint 

visszaszolgáltatni. 

 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi jogszabályok 

valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.  

 

A felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Bősárkány, 2022.  

 

 Szalay Imre Szilágyi Andrásné Lőrincz György 

 megbízó megbízó megbízó 

 

 

 dr. Bónáné dr. Németh Katalin dr. Leé János 

 megbízó megbízott 


