
MEGÁLLAPODÁS ISKOLAORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA 
 
amely létrejött egyrészről 
Halászi Község Önkormányzata (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38., képviseli: 
Majthényi Tamás polgármester), mint közreműködést igénybe vevő  
a továbbiakban, mint megbízó, 
 
másrészről a Dr. Szukhentrunk és Társa Bt. (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent 
István király út 86. képviseli: dr. Szukhentrunk Ágnes beltag, gyermekorvos), mint 
közreműködő egészségügyi szolgáltató 
a továbbiakban, mint megbízott  
 
között a keltezésben írt helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 
 
1. A megbízó az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés e) pontja 
alapján az egészségügyi alapellátás körében gondoskodni köteles az iskola-egészségügyi 
ellátásról. 
 
2. A megbízó az 1. pontban meghatározott önkormányzati feladat ellátásával jelen 
megállapodással megbízza a megbízottat, aki e megbízást elfogadja. A megbízott képviselője 
Dr. Szukhentrunk Ágnes (szül: an.: lakcíme: ) köteles a megbízás tárgyát képező tevékenység 
elsődleges, személyes és folyamatos ellátására az alábbi intézmények vonatkozásában: 
- Szent Márton Általános Iskola (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-27) és 
- Halászi Óvoda és Bölcsőde (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 89.), azzal, hogy a bölcsőde-
orvosi feladatok ellátása, továbbá a Püski tagóvodába járó gyermekek vonatkozásában az 
iskola-egészségügyi ellátás nem képezi e megállapodás tárgyát.  
 
3. Jelen megbízási feladat ellátására kizárólag a megbízott fent megjelölt képviselője jogosult 
és köteles, kivéve a betegség és szabadság idejére, amikor erre jogosult 3. személy 
helyettesítheti. A megbízott helyettesítéséről maga gondoskodik. 
 
4. A megbízott vállalja, hogy a fenti intézmények tekintetében – a megbízó által 
foglalkoztatott védőnő, továbbá a megbízott fogorvos és az ő alkalmazásában álló fogászati 
asszisztens közreműködésével - ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben 
továbbá a megbízó által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi 
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben az iskola-egészségügyi ellátással és az 
ifjúság-egészségügyi gondozással kapcsolatban a nevelési-oktatási intézmény orvosa részére 
megállapított feladatokat. 
 
5. Az ellátás helyszíne: a Szent Márton Általános Iskola 9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 25-
27. szám alatt található épületében e célra kialakított orvosi szoba. A kötelező heti rendelési 
idő 1 óra.  
 
6. Az orvosi szoba használatát a megbízó a megbízott részére térítésmentesen biztosítja, 
továbbá a helyiség üzemeltetési költségeit is a megbízó viseli. A megbízó tájékoztatja a 
megbízottat, hogy az e megállapodás szerinti egészségügyi szolgáltatás folytatásához 
szükséges tárgyi feltételek - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet, továbbá az iskola-
egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően – az 
orvosi szobában biztosítottak. 



 
7. A megbízásért a megbízottat díjazás illeti meg melynek összege havi bruttó 130.000,- Ft, 
azaz egyszáz-harmincezer forint. E díjazáson felül a megbízott más ellenszolgáltatásra jelen 
szerződés alapján nem tarthat igényt.  
 
8. A megbízó az e megállapodásban meghatározott feladat finanszírozására közvetlenül 
szerződést köt az illetékes egészségbiztosítási pénztárral, melyhez a megbízott jelen 
megállapodás aláírásával hozzájárul. 
 
Az e megállapodásban merev hivatkozással megjelölt jogszabály módosítása, vagy hatályon 
kívül helyezése esetén az annak helyébe lépő, mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezést 
kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
A megállapodást a szerződő felek átolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Halászi, 2012. február 10. 
 
 

  
  

 
 

______________________________ 
Halászi Község Önkormányzata 

Majthényi Tamás 

_______________________________ 
Dr. Szukhentrunk és Társa Bt. 

Dr. Szukhentrunk Ágnes  
polgármester gyermekorvos 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
 
1. ………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
2. ………………………………………………………………………………………………... 


