
  

 

Közreműködői szerződés 

  

Mely egyrészről a 

Kenderes Városi Önkormányzat  

székhely: 5331 Kenderes, Szent István út 56. 

képviseli: Bogdán Péter Szabolcs polgármester 

adószám: 15732987-2-16 

mint Szolgáltató,  

  

másrészről a 

GONKA-MED Kft.  

székhely: 4225 Debrecen, Gönczy Pál utca 16. 

képviseli: Dr. Kiss Egon Norbert /psz.:45871/ 

adószám: 12786279-1-09 

mint Közreműködő között az alábbiak szerint kerül megkötésre: 

 

1. Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító működési engedélyben 

foglalt ultrahangos vizsgálat ellátásához a GONKA-MED Kft.-t közreműködőként 

igénybe veszi. 

 

2. A tevékenység végzésében személy szerint részt vevő szakorvos: Dr. Kiss Egon 

Norbert /psz.:45871/. 

 

3. A Közreműködő kijelenti, hogy a 2. pontban megjelölt szakorvos a feladat teljesítésére 

megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik, munkájának szakszerűségéért 

felelősséget vállal. Amennyiben a Közreműködő által kötött szakmai 

felelősségbiztosítás megszűnik, ezt a tényt a Közreműködő köteles a Szolgáltató felé 

haladéktalanul jelezni. 

 

4. A heti közreműködői teljesítési órakeret: 1 X 1 óra, hétfőii napokon 15:00-16:00 óra 

között. 



 

 

5. A közreműködői teljesítés helye: 5331 Kenderes, Szent István út 33/1. (hrsz. 5/10) 

szám alatti orvosi rendelő 

 

6. Felek a szerződést határozatlan időre kötik. 

 

7. A Szolgáltató a szolgáltatásért 7 000 Ft/fő ellenértéket kér ultrahang vizsgálatonként. 

A Szolgáltató az esedékes díjból 3500 Ft-ot a befizetést követő 30 munkanapon belül 

köteles a Közreműködő számlájára átutalni.  

 

8. Szerződő  Felek  kijelentik, hogy   az   információs   önrendelkezési   jogról   és   az 

információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  rendelkezései  értelmében  

személyre  vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik, 

azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

mértékben használják fel. 

 

9. Kenderes Városi Önkormányzat a Közreműködő rendelkezésére bocsátja a teljesítés 

helye szerinti orvosi rendelőt azzal, hogy viseli a felmerülő közüzemi díjakat, és 

biztosítja a takarítást. Közreműködő a rendelkezésére bocsátott helyiséget köteles a 

szerződésben foglaltaknak megfelelően használni, továbbá köteles annak állagát 

megóvni, az esetlegesen szükségessé váló javítási, karbantartási munkákról azok 

felmerülését követően haladéktalanul jelenteni az Önkormányzat felé.  

 

10.  Közreműködő biztosítja  a  tevékenység  végzéséhez  szükséges,  az egészségügyi 

szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló  60/2003.  

(X.  20.) ESzCsM  rendeletben  előírt  diagnosztikai eszközt (ultrahang készüléket). 

 

11.  Szolgáltató vállalja, hogy biztosít megbízási szerződéssel 1 fő egészségügyi 

asszisztenst a tevékenység ellátásához. 

 
 

12.  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 31. § (3) 

bekezdés e) pontja alapján a Közreműködő a jelen okirat aláírásával felelőssége teljes 



tudatában nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

(Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

13.  A felmondási idő mindkét Fél esetében 1 hónap. Amennyiben a Közreműködő a 

közreműködői szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, a Szolgáltatónak jogában 

áll a közreműködői szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. 

 

14.  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 

előírásai irányadók.  

 

15.  Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő, közöttük felmerült vitás 

kérdéseket elsősorban kapcsolattartóik útján, tárgyalásos úton rendezik. Ennek 

eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Szolgáltató székhelye  szerinti  

rendes  bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

16.  Jelen szerződés annak aláírásának napján lép hatályba, három eredeti egymással  

mindenben  megegyező példányban  készült,  melyből két példány a Szolgáltatót, míg 

egy példány Közreműködőt illet. 

 

 

Kenderes, 2022………….. 

 

 

 

Kenderes Városi Önkormányzat 

képviseli: Bogdán Péter Szabolcs 

polgármester 

GONKA-MED Kft. 

képviseli: Dr. Kiss Egon Norbert 

ügyvezető 

  

 


