
Megállapodás 

Felnőtt- és gyermek (vegyes) háziorvosi tevékenység ellátására 

amely létrejött egyrészről 

Kutas Község Önkormányzata (székhely: 7541 Kutas, Petőfi u. 75., képviselő: Ütő 
Szabolcs polgármester), mint gesztor önkormányzat (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

Dr. Csönde Sándor (lakcím: 7400 Kaposvár, Bláthy O. u. 9. pecsétszám: 38 457), 
helyettesítő háziorvos, mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

területi ellátási kötelezettséggel végzett Kutas 1. számú vegyes körzet háziorvosi és iskola-
egészségügyi tevékenység átmeneti ellátása tárgyában az alábbi feltételekkel: 

1. Megbízó megbízza, Megbízott vállalja, hogy 2018. január 1-től határozatlan ideig a 
háziorvosi és házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/200. (11.25) 
EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) rögzítetteknek megfelelően a betöltetlen 
felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi körzetben végzi a háziorvosi tevékenység 
helyettesítéssel történő ellátását. Megbízott kijelenti, hogy megfelelő szakértelemmel 
rendelkezik, munkájáért szavatosságot vállal. 

2. Megbízott tekintetében a háziorvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel 
személyesen dr. Csönde Sándor (szül.: Törökszentmiklós, 1957.11.09., anyja neve: 
Farkas Irén, működési nyilvántartási szám: 38 457) végzi. A tevékenység keretében 
vállalja, hogy a körzetbe bejelentkezett lakosság gyógyító- megelőző ellátását, a 
szakmai szabályoknak megfelelően végzi a 7541 Kutas, Petőfi u. 77. szám alatti 
háziorvosi rendelőben, melyre működési engedéllyel Kutas Község Önkormányzat 
rendelkezik. 

3. Megbízott ellátási kötelezettsége kiterjed: Kutas Község egy részére és Beleg Község 
közigazgatási területén élő lakosokra. 



4. Megbízó 2. pontban megjelölt tevékenység végzéséhez a tulajdonát képező 7541 
Kutas, Petőfi u. 77. szám alatti háziorvosi rendelőjét megbízott használatába adja 
térítésmentesen. Megbízott tudomásul veszi, hogy a háziorvosi rendelőt a Megbízó 
előzetes hozzájárulása nélkül más, eltérő célra nem használhatja. 

5. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt háziorvosi 
tevékenységet a rendelkezésre álláson túl az alábbiak szerint, heti 15 órában 
háziorvosi ellátást és iskola- egészségügyi ellátást 1 órában végzi. 

6. Megbízó kijelenti, hogy a 7541 Kutas, Petőfi u. 77. szám alatti telephelyre 
felelősségbiztosítással rendelkezik, Kutas 1. számú háziorvosi rendelőre pedig 

Rendelési idő 1. számú háziorvosi körzet

Hétfő Kutas: 12:30-14:30  

tanácsadás: 14:30-15:00  

iskola- eü: 15:00-15:30

Kedd Beleg: 11:30-14:00  

tanácsadás: 14:00-14:30  

iskola- eü: 14:30-15:00

Szerda Kutas: 12:00-15:00 

Csütörtök Kutas: 12:00-13:30 

Beleg: 13:30-15:00

Péntek Kutas: 10:30-14:00 



működési engedéllyel rendelkezik. A jelen szerződésben foglaltakra tekintettel a 
változásokat a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatala 
Népegészségügyi Osztályához bejelenti. 

7. Megbízó és Megbízott kifejezetten rögzítik, hogy a Kutas 1. számú háziorvosi 
körzetben végzendő orvosi, szakmai munkával kapcsolatosan a szakmai 
felelősségbiztosítást Megbízott vállalja. Megbízott egyúttal kijelenti, hogy a 
felelősségvállaláshoz szükséges, továbbá a megállapodás teljesítéséhez szükséges 
valamennyi feltétellel rendelkezik, a Rendelet 11. §-ában meghatározott képesítési 
feltételeknek megfelel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy feladatait a 
szakmájával kapcsolatosan előírt biztonsági követelmények betartásával fogja 
végezni. 

8. Megbízó és Megbízott rögzítik, hogy harmadik személyek felé a szerződés 
tárgykörébe tartozó kérdésekben nyilatkozattételre Megbízott jogosult, illetve 
kötelezett. 

9. Megbízó nyilatkozik, hogy a 7541 Kutas, Petőfi u. 77. szám alatti háziorvosi rendelő 
működési engedélyéhez szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

10. Megbízott köteles a felszereléseket, berendezéseket, műszereket rendeltetésszerűen 
használni, állagukat megóvni. A nem rendeltetésszerű használat miatti károsodás 
esetén a Megbízottat a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint kártérítési 
kötelezettség terheli. 

11. Megbízó vállalja a 7541 Kutas, Petőfi u. 77. szám alatti háziorvosi rendelő közüzemi 
és takarítási költségeit. 



12. Megbízott vállalja, hogy a Kutas 1. számú vegyes háziorvosi körzet ellátásával 
kapcsolatos dokumentációt napra készen vezeti; - a betegforgalmi naplóban 
feljegyzéseket, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé pedig a szükséges, 
kötelező jelentéseket határidőre elkészíti. Mindezek elmulasztásából eredő kárért a 
Megbízó felé felelősséggel tartozik. 

13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt 
tevékenység teljesítése kapcsán tudomására jutott adatokat és információkat orvosi 
titokként kezeli. 

14. Jelen szerződést rendes felmondással bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel 
indoklás nélkül írásban felmondhatja. A felmondás adott hónap utolsó napjára 
vonatkozhat. 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos 
egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

16. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen jogügylet kapcsán felmerült vitás kérdéseket 
elsősorban peren kívül, egyeztetések útján kívánják rendezni. Ha ez a törekvésük nem 
vezet eredményre, akkor a jogvita elbírálására hatáskörtől függően a Kaposvári 
Járásbíróság, illetve a Somogy Megyei Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 



Jelen szerződést a szerződő felek átolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 

Kaposvár, 2017. november 29. 

Ütő Szabolcs Dr. Csönde Sándor

polgármester háziorvos

Kutas Község Önkormányzata


