A Képviselő-testület 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz. bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1173303415344100-00000000, törzsszám: 725228, statisztikai számjel: 15725228-8411-321-04,
képviseletében eljár: Varga Gusztáv polgármester) mint feladatot-átvállaló – a
továbbiakban: megbízott,
másrészről Battonya Város Önkormányzata (cím: …………………………………….
bankszámlaszám: …………., adószám: ……………….., törzsszám: …………,
statisztikai
számjel:
……………….
képviseletében
eljár:
…………………………………….polgármester),
mint
feladatot-átadó
–
a
továbbiakban megbízó
továbbiakban együtt: felek között az alulírott helyen és időben.
Felek, közöttük létrejött, 2018. január 01-től hatályos, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátására létrejött feladat-ellátási megállapodást az alábbiak szerint módosítják 2019.
január 01-től:
1.) Feladat-ellátási megállapodás 6.) f) pontja az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás egy
lakosra jutó mértéke a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 80.Ft/fő/hó mely alapján jelen megbízó tekintetében 2019. évben 6004 fő lakossal
számítva 480.320 Ft/hó, azaz Négyszáznyolcvanezer-háromszázhúsz forint. A
megbízó jelen megállapodás módosításáig a megjelölt hozzájárulást fizeti meg.
2.) Jelen feladat-ellátási megállapodás módosítás Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozata, valamint
Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……………………… sz.
kt. határozata alapján került módosításra.
3.) Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási megállapodás módosítással nem érintett
pontjai változatlanul hatályukban fennállnak.

Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Mezőkovácsháza, 2019. február ....
…………………..………………….
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

……………………………………
Marjai János
polgármester
Battonya Város
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

……………………………………...

A Képviselő-testület 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz. bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1173303415344100-00000000, törzsszám: 725228, statisztikai számjel: 15725228-8411-321-04,
képviseletében eljár: Varga Gusztáv polgármester) mint feladatot-átvállaló – a
továbbiakban: megbízott,
másrészről
Nagybánhegyes
Község
Önkormányzata
(cím:
……………………………………..,
bankszámlaszám:
………….,
adószám:
……………….., törzsszám: …………, statisztikai számjel: ……………….
képviseletében eljár: …………………………………….polgármester), mint feladatotátadó – a továbbiakban megbízó
továbbiakban együtt: felek között az alulírott helyen és időben.
Felek, közöttük létrejött, 2018. január 01-től hatályos, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátására létrejött feladat-ellátási megállapodást az alábbiak szerint módosítják 2019.
január 01-től:
1.) Feladat-ellátási megállapodás 6.) f) pontja az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás egy
lakosra jutó mértéke a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 80.Ft/fő/hó mely alapján jelen megbízó tekintetében 2019. évben 1292 fő lakossal
számítva 103.360 Ft/hó, azaz Egyszázháromezer-háromszázhatvan forint. A
megbízó jelen megállapodás módosításáig a megjelölt hozzájárulást fizeti meg.
2.) Jelen feladat-ellátási megállapodás módosítás Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozata, valamint
Nagybánhegyes
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…………………………… sz. kt. határozata alapján került módosításra.
3.) Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási megállapodás módosítással nem érintett
pontjai változatlanul hatályukban fennállnak.

Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Mezőkovácsháza, 2019. február ......
…………………..………………….
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

……………………………………
Farkas Sándor
polgármester
Nagybánhegyes Község
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

……………………………………...

A Képviselő-testület 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz. bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1173303415344100-00000000, törzsszám: 725228, statisztikai számjel: 15725228-8411-321-04,
képviseletében eljár: Varga Gusztáv polgármester) mint feladatot-átvállaló – a
továbbiakban: megbízott,
másrészről
Végegyháza
Község
Önkormányzata
(cím:
……………………………………..,
bankszámlaszám:
………….,
adószám:
……………….., törzsszám: …………, statisztikai számjel: ……………….
képviseletében eljár: …………………………………….polgármester), mint feladatotátadó – a továbbiakban megbízó
továbbiakban együtt: felek között az alulírott helyen és időben.
Felek, közöttük létrejött, 2018. január 01-től hatályos, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátására létrejött feladat-ellátási megállapodást az alábbiak szerint módosítják 2019.
január 01-től:
1.) Feladat-ellátási megállapodás 6.) f) pontja az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás egy
lakosra jutó mértéke a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 80.Ft/fő/hó mely alapján jelen megbízó tekintetében 2019. évben 1371 fő lakossal
számítva 109.680 Ft/hó, azaz Egyszázkilencezer-hatszáznyolcvan forint. A
megbízó jelen megállapodás módosításáig a megjelölt hozzájárulást fizeti meg.
2.) Jelen feladat-ellátási megállapodás módosítás Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozata, valamint
Végegyháza
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
………………………………………………sz. kt. határozata alapján került
módosításra.
3.) Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási megállapodás módosítással nem érintett
pontjai változatlanul hatályukban fennállnak.

Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Mezőkovácsháza, 2019. február ....
…………………..………………….
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

……………………………………
Vajda Norbert
polgármester
Végegyháza Község
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

……………………………………...

A Képviselő-testület 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz. bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1173303415344100-00000000, törzsszám: 725228, statisztikai számjel: 15725228-8411-321-04,
képviseletében eljár: Varga Gusztáv polgármester) mint feladatot-átvállaló – a
továbbiakban: megbízott,
másrészről
Kaszaper
Község
Önkormányzata
(cím:
……………………………………..,
bankszámlaszám:
………….,
adószám:
……………….., törzsszám: …………, statisztikai számjel: ……………….
képviseletében eljár: …………………………………….polgármester), mint feladatotátadó – a továbbiakban megbízó
továbbiakban együtt: felek között az alulírott helyen és időben.
Felek, közöttük létrejött, 2018. január 01-től hatályos, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátására létrejött feladat-ellátási megállapodást az alábbiak szerint módosítják 2019.
január 01-től:
1. Feladat-ellátási megállapodás 6.) f) pontja az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás egy
lakosra jutó mértéke a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 80.Ft/fő/hó mely alapján jelen megbízó tekintetében 2019. évben 1848 fő lakossal
számítva 147.840 Ft/hó, azaz Egyszáznegyvenhétezer-nyolcszáznegyven forint. A
megbízó jelen megállapodás módosításáig a megjelölt hozzájárulást fizeti meg.
2.) Jelen feladat-ellátási megállapodás módosítás Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019.(I. 31.) sz. kt. határozata, valamint
Kaszaper
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
……………………………………………sz. kt. határozata alapján került
módosításra.
3.) Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási megállapodás módosítással nem érintett
pontjai változatlanul hatályukban fennállnak.

Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Mezőkovácsháza, 2019. február ....
…………………..………………….
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

……………………………………
Kun László
polgármester
Kaszaper Község
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

……………………………………...

A Képviselő-testület 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800,
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. sz. bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 1173303415344100-00000000, törzsszám: 725228, statisztikai számjel: 15725228-8411-321-04,
képviseletében eljár: Varga Gusztáv polgármester) mint feladatot-átvállaló – a
továbbiakban: megbízott,
másrészről
Magyarbánhegyes
Község
Önkormányzata
(cím:
……………………………………..,
bankszámlaszám:
………….,
adószám:
……………….., törzsszám: …………, statisztikai számjel: ……………….
képviseletében eljár: …………………………………….polgármester), mint feladatotátadó – a továbbiakban megbízó
továbbiakban együtt: felek között az alulírott helyen és időben.
Felek, közöttük létrejött, 2018. január 01-től hatályos, az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az egészségügyi tevékenység végzésének
egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet, az egészségügyi
ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.)
ESZCSM rendelet, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) alapján a központi orvosi ügyeleti feladatok
ellátására létrejött feladat-ellátási megállapodást az alábbiak szerint módosítják 2019.
január 01-től:
1.) Feladat-ellátási megállapodás 6.) f) pontja az alábbiak szerint módosul:
A szolgáltatás működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás egy
lakosra jutó mértéke a jelen megállapodás megkötésének időpontjában 80.Ft/fő/hó mely alapján jelen megbízó tekintetében 2019. évben 2233 fő lakossal
számítva 178.640 Ft/hó, azaz Egyszázhetvennyolcezer-hatszáznegyven forint. A
megbízó jelen megállapodás módosításáig a megjelölt hozzájárulást fizeti meg.
2.) Jelen feladat-ellátási megállapodás módosítás Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2019. (I. 31.) sz. kt. határozata, valamint
Magyarbánhegyes
Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
………………………………………………sz. kt. határozata alapján került
módosításra.
3.) Felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási megállapodás módosítással nem érintett
pontjai változatlanul hatályukban fennállnak.

Jelen megállapodás módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Mezőkovácsháza, 2019. február .....
…………………..………………….
Varga Gusztáv
polgármester
Mezőkovácsháza Város
Önkormányzata

……………………………………
Sódarné Varga Gyöngyi
polgármester
Magyarbánhegyes Község
Önkormányzata

Pénzügyi ellenjegyzés:
…………………………………….

……………………………………...

