
Képviselő-testület 391/2017. (X. 19.) számú kt. határozatának melléklete 

 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 
2. számú módosítása 

 
Mely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, székhelye: 5800 
Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. (képviseletében: Varga Gusztáv polgármester), 
továbbiakban: önkormányzat, másrészről Synapsis Háziorvosi Betéti Társaság 
(cégnyilvántartási száma: 04 06 004384, adószám: 20868646-1-04, székhelye: 5800 
Mezőkovácsháza, Rózsa u. 2.) képviseletében: Dr. Fodor József  (továbbiakban: 
Szolgáltató) együttesen: szerződő felek, között alulírott napon az alábbi feltételekkel.  
  
1.)  Szerződő felek előtt ismert, hogy közöttük az önkormányzat kötelezően ellátandó 

egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó háziorvosi szolgáltatás nyújtására 
2013. január 01. napjától feladat-ellátási szerződés jött létre.  
 

2.) Szerződő felek az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel az 
alább részletezettek szerint módosítják 2017. december 01-től: 

 
3.) Feladat-ellátási szerződés 1.) pontjában  „A szolgáltató háziorvos adatai: Dr. Fodor 

József” szövegrész helyébe, az alábbi szöveg kerül:   
 
„ Szerződő felek megállapítják, hogy a Szolgáltató a háziorvosi tevékenység ellátását 
Dr. Fodor József háziorvos személyes munkavégzésre, teljes és korlátlan felelősségű 
ellátásra köteles, praxisjoggal rendelkező háziorvos személyes közreműködésével 
biztosítja. „  
 
4.) Feladat-ellátási szerződés 2.) pontjának 2. bekezdése az alábbiakban módosul:  
 
„A szolgáltató vállalja, hogy a 4/2000. (II. 25) EüM rendelet, valamint egyéb vonatkozó 
jogszabályi rendelkezés alapján végzett háziorvosi tevékenység ellátását területi 
kötelezettség vállalásával a képviselő-testület az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról szóló 19/2017. (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelete 1. sz. 
mellékletében meghatározott, III. számú háziorvosi körzet ellátási területére, vállalkozás 
formájában látja el.” 
  
5.) Feladat-ellátási szerződés 3.) pontja az alábbiakban 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. 
 

hétfő – csütörtökig        8.00 - 11.00-ig 
                                        15.00 - 16.00-ig 

péntek    8.00 - 12.00-ig 
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6.) Feladat-ellátási szerződés 12.) pontja helyébe az alábbiak szövegrész kerül: 
 
„Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató - a feladat-ellátási szerződés alapján – közvetlen 
finanszírozási szerződésben áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Dél-Alföldi 
Területi Igazgatóságával (továbbiakban: NEAK) házi gyermekorvosi szolgáltatás 
nyújtására.  
A Szolgáltató vállalja hogy a NEAK és az önkormányzat felé fennálló adatszolgáltatási 
kötelezettségének eleget tesz.”  
 
7.) Feladat-ellátási szerződés az alábbi ponttal egészül ki:  
 
„Szerződés megszűnés esetén a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az 
elektronikusan nyilvántartott beteg törzsadatokat, az Önkormányzatnak vagy az 
Önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak átadja.”  
 
8.)Az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett 

rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.  
 
9.) Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a vonatkozó szakmai 

jogszabályok, valamint az önkormányzat rendeletei az irányadóak.  
 
10.)Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik esetére a 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. Fodor József képviselő 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata               Synapsis Háziorvosi Bt.  
 

 
 


