A Képviselő-testület 223/2018. (VI. 26.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
3. számú módosítása
Mely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata székhelye: 5800
Mezőkovácsháza,
Árpád
u.
176.
(képviseletében:
Varga
Gusztáv
polgármester),továbbiakban:
önkormányzat,
másrészről
COR
HUMANUM
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (cégnyilvántartási száma: 04 06 004969,
adószám: 20874256-1-04, székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Petőfi u. 11.,)
képviseletében: Szűcsné Dr. Hedvig Beáta (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 házi gyermekorvosi 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 2018. augusztus 01-től
3.) Feladat-ellátási szerződés 3.) pontja az alábbiakban módosul:
„Szerződő felek a házi gyermekorvosi szolgálat rendelési idejét az előzetes egyeztetések
alapján az alábbiakban határozzák meg, melyet a házi gyermekorvos köteles az ágazati
jogszabályban előírtaknak megfelelően betartani, annak változását az önkormányzatnak
bejelenteni.
hétfőtől péntekig: 8.00-11.00-ig ( 1. sz. telephelyen)
kedd ( orvosi egészséges tanácsadás): 13.30-15.30-ig ( 1. sz. telephelyen)
csütörtök (orvosi egészséges tanácsadás): 12.00-13.00-ig ( 2. sz. telephelyen)
4.) Feladat-ellátási szerződés az alábbi ponttal egészül ki:
„Szolgáltató a közszolgáltatást az alábbi telephelyeken biztosítja:
-

5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 50. sz. (1. sz. telephely)

-

5800 Mezőkovácsháza, Táncsics u. 28. sz. (2. sz. telephely)
(Mezőkovácsháza Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan, melyet
térítésmentesen biztosít. 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 idejére Mezőkovácsháza Város Önkormányzata helyiségbérleti
szerződés alapján az SZGYF IOKK vagyonkezelésében álló 5800,

Mezőkovácsháza, Táncsics utca 46-48. sz. alatti ingatlanban térítésmentesen
biztosítja a rendelőhelyiséget és a kapcsolódó helyiségeket.).
5.) Az 1.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
6.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a vonatkozó szakmai
jogszabályok, valamint az önkormányzat rendeletei az irányadóak.
7.) 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, 2018. ………………………..

…………………………………….
Megbízó
Varga Gusztáv polgármester
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

........……………………………
Szolgáltató
Szűcsné Dr. Hedvig Beáta képviselő
Cor Humanum Bt.

