Képviselő-testület 298/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozatának melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. 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: 5746, Kunágota,
Rákóczi utca 65. 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 feladati 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. szeptember 1. napjától:
3.) A feladat-ellátási szerződés 11.) pontjában rögzített rendelési idő az alábbiak szerint
módosul:
„Szerződő felek a háziorvosi szolgálat rendelési idejét az alábbiakban határozzák
meg, melyet a Szolgáltató a településen praxisjoggal rendelkező háziorvosokkal
összehangoltan köteles kialakítani. A rendelési időt a szolgáltató háziorvos köteles az
ágazati jogszabályokban előírtaknak megfelelően betartani, annak változását az
önkormányzatnak bejelenteni.
hétfőtől péntekig 10.00-13.00-ig „
4.) Az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
5.) Ezen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., a vonatkozó szakmai
szabályok, valamint az önkormányzat rendeletei irányadóak.
6.) 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
Varga Gusztáv polgármester
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Szolgáltató
Dr. Gyurkó-Rigler Magda képviselő
MEDIFONTANA Egészségügyi és
Szolgáltató Bt.

Képviselő-testület 298/2017. (VIII. 16.) sz. kt. határozatának 2. sz. melléklete
Feladat-ellátási szerződés
(helyettesítésre)
1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz.) képviseli: Varga Gusztáv polgármester, mint
megbízó (továbbiakban Megbízó),
másrészről
MEDIFONTANA Egészségügyi és Szolgáltató Bt. (székhely: 5746, Kunágota,
Rákóczi utca 65. sz., adószám: 20870805-1-04) képviseletében: Dr. Gyurkó-Rigler
Magda, mint feladat-ellátó (továbbiakban: szolgáltató)
között, együttesen: Szerződő felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi
feltételekkel:
1.) Szerződő felek előtt ismert, hogy Mezőkovácsháza Város Önkormányzata III. sz.
háziorvosi körzetének háziorvosi feladatok helyettesítéssel való ellátására 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. szeptember 1. napjától:
3.) A feladat-ellátási szerződés 4.) pontjában rögzített rendelési idő az alábbiak szerint
módosul:
„ Megbízott a 1.) pont szerinti tevékenységét a 2.) pontban jelölt, személyes ellátásra
kötelezett háziorvossal folyamatosan és személyesen látja el, 5800
Mezőkovácsháza, Táncsics utca 28. sz. alatti rendelőhelységű III. sz. háziorvosi
körzetben. A rendelőben az ott lévő eszközökkel, minden héten, hétfőtől péntekig
8.00-10.00-ig rendelési időben, valamint rendelési időn kívül biztosítja a
jogszabályban előírt folyamatos rendelkezésre állást hétfőtől péntekig 8-16 óráig.
4.) Az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
5.) Ezen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk., a vonatkozó szakmai
szabályok, valamint az önkormányzat rendeletei irányadóak.
6.) Szerződő felek jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitáik esetére Battonyai
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
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Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag írják alá.

Mezőkovácsháza, 2017. ……………...

Megbízó
Varga Gusztáv polgármester
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

Szolgáltató
Dr.Gyurkó-Rigler Magda képviselő
MEDIFONTANA Egészségügyi és
Szolgáltató Bt.

