
Képviselő-testület 389/2017. (X. 19.) sz. kt. határozatának melléklete 

 

 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

2. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata ( székhely: 5800 
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz., adószám: 15725228-2-04) képviseletében Varga 
Gusztáv, továbbiakban Megbízó 

másrészről 
a MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (székhely: 5800 
Mezőkovácsháza, Dózsa u. 11. sz., telephely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 167., 
5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 28. sz.,  adószám: 20870805-1-04) képviseletében: 
Dr. Gyurkó-Rigler Magda, továbbiakban Szolgáltató 

együttesen: Szerződő felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:  
 
1.)  Szerződő felek előtt ismert, hogy közöttük az önkormányzat kötelezően ellátandó 

egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó háziorvosi szolgáltatás nyújtására 
2017. március 1. napjától hatályos feladat-ellátási szerződés van érvényben.  

 
2.)  Szerződő felek az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 

az alábbiak szerint módosítják 2017. december 1. napjától:  
 

3.)  Feladat-ellátási szerződés 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1.) pontban rögzített kötelezően 
ellátandó feladatra, feladat-ellátási szerződést kötnek Mezőkovácsháza Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 19/2017. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott, II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak 
ellátására.” 

 
4.) Feladat-ellátási szerződés 7.) pontja az alábbiakkal egészül ki:  

 
„Szolgáltató a mindenkori működési engedélyét a feladat-ellátási szerződés szerinti, 
valamint működését érintő változások szerint az érintett szervvel módosíttatja. „  

 
5.) Feladat-ellátási szerződés 8.) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Szolgáltató a mindenkori finanszírozási szerződését a feladat-ellátási szerződés 
szerinti, valamint működését érintő változások szerint az érintett szervvel módosíttatja.”  
 
6.) Feladat-ellátási szerződés 9.) pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Szolgáltató a közszolgáltatást az alábbi telephelyeken biztosítja:  
- 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 167. sz. (1. számú telephely)  
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(Magyar Állam tulajdonában lévő, Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében 
álló ingatlanban a Szolgáltató és az OMSZ között létrejött helyiségbérleti 
szerződés alapján, mely a feladat-ellátási szerződés mellékletét képezi.)  
 

- 5800 Mezőkovácsháza, Táncsics utca 28. sz. (2. számú telephely)  
(Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan. Az 
ingatlant érintő Területi Operatív Program keretében megvalósuló „Háziorvosi 
rendelő infrastrukturális fejlesztése – Mezőkovácsházán” TOP-4.1.1-15-BS1-
2016-00019. azonosító számú projekt megvalósítása idején Mezőkovácsháza 
Város Önkormányzata helyiségbérleti szerződés alapján az SZGYF IOKK 
vagyonkezelésében álló 5800, Mezőkovácsháza, Táncsics utca 48.sz. alatti 
ingatlanban biztosítja a rendelőhelyiséget és a kapcsolódó helyiségeket.)„ 
 

7.) Feladat-ellátási szerződés 11.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„Szerződő felek a háziorvosi szolgálat rendelési idejét az előzetes egyeztetések alapján 
az alábbiakban határozzák meg, melyet a Szolgáltató a településen praxis joggal 
rendelkező háziorvosokkal összehangoltan köteles kialakítani. a háziorvos köteles az 
ágazati jogszabályban előírtaknak megfelelően betartani, annak változását az 
önkormányzatnak bejelenteni. 
 

hétfőtől péntekig 8.00-10.00-ig ( 2. sz. telephelyen) 
 

hétfőtől péntekig 10.00-13.00-ig ( 1. sz. telephelyen) 
 

8.) Feladat-ellátási szerződés 16.) pontja az alábbiak szerint módosul:  
 

„A Megbízó tulajdonában lévő 9.) pont szerinti használatba adott ingatlant és a 
szerződés mellékletét képező leltáríven átadott eszközöket, bútorzatot térítésmentesen 
biztosítja a Szolgáltató részére, azzal, hogy azokat köteles rendeltetésszerűen 
használni és a szerződés megszűnésekor, vagy telephely módosulás esetén 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiánytalanul, leltár szerint átadni. „ 

 
9.) Feladat-ellátási szerződés 18). pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„A Megbízó vállalja, hogy az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvény 

2/B. § (1a) bekezdés b.) pontja szerinti kötelezettségének az átadott ingatlan 
tekintetében eleget tesz.” 

 
10.) Feladat-ellátási szerződés 19.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„Szerződő felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályokban előírt, felnőtt háziorvosi 
szolgálat tárgyi – és személyi minimumfeltételeinek biztosításáról a Szolgáltató 
gondoskodik. „ 

 
11.) Feladat-ellátási szerződés 20.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó által használatba adott 9.) pont szerinti 

ingatlan fenntartásával és működtetésével kapcsolatos valamennyi költséget a 
Szolgáltató viseli.(telefon, internet, közüzemi szolgáltatások, rendelő és kapcsolódó 
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helyiségek takarítása, riasztó rendszer működtetése, veszélyes- és kommunális 
hulladék elszállíttatása stb.)” 

 
12.) Feladat-ellátási szerződés 21.) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 
„ A Megbízó az általa átadott ingatlanra vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A 
rendelőben a Szolgáltató tulajdonát képező eszközökre és berendezésekre 
vagyonbiztosítást köthet saját felelősségére.„ 

 
13.) Az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.  

 
14.) Ezen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., a vonatkozó szakmai 

szabályok, valamint az önkormányzat rendeletei irányadóak.  
 
15.) Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik esetére 

Battonyai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
 
Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag írják alá.  
 
 
Mezőkovácsháza, 2017. ……………... 
 
 
 

 Megbízó                 Szolgáltató 
  Varga Gusztáv polgármester   Dr.Gyurkó-Rigler Magda képviselő 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata           MEDIFONTANA Egészségügyi és  
         Szolgáltató Bt. 

 
 


