
HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS AZ I. HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET FELADAT 
ELLÁTÁSÁRA 

 

 
Amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, 
Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13, PIR száma: 731290; képviseli: Verseghi-Nagy 
Miklós polgármester) mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Tri-Ped-
Med Korlátolt Felelősségű Társaság (a képviseletre jogosult orvos: Dr. Herczegné Dr. 
Szakolczai Annamária, adószáma: 23746002-2-13, székhelye: 2000 Szentendre, Szentlászlói 
utca 106. D. épület 28., telephelye: 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 32. cégjegyzékszáma: 
Cg.13-09-187291) mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között (továbbiakban együttesen: 
Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 
1./ A Felek megállapodnak abban, hogy az I. házi gyermekorvosi körzet feladat ellátása 
érdekében 2019. július 1. napjától határozatlan időre jelen helyettesítésre vonatkozó szerződést 
kötik.  
 
2./ A helyettesítés ellátásért Megbízott díjazásban részesül, amelynek mértéke bruttó 250.000,- 
Ft/hó.     
 
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a helyettesítés során az I. körzet betegeinek 
ellátását a 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 32. szám alatt, saját körzetének 1. számú 
rendelőjében végzi.  
 
4./ Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a betegek ellátását minden héten hétfőn 14-17 
óra között, a rendelkezésre állást 9-11 óra között biztosítja.  
  
5./ 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 Szentendre 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. 
 
6./ A szerződés – jelen tartalommal és formában – való aláírására Szentendre Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2019. (VI. 13.) Kt. sz. határozata a Polgármestert 
hatalmazta fel. 
 
7./ Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat magukra 
nézve kötelezőnek elismerték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
aláírták. 
Szentendre, 2019. június …...  
 
  Önkormányzat részéről:       Megbízott részéről: 
 
  …………………………………..                                ……..………………………….. 

Verseghi – Nagy Miklós                                                Dr. Herczegné Dr. Szakolczai Annamária     
            polgármester 


