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E G É S Z S É G Ü G Y I   
E L L Á T Á S I    S Z E R Z Ő D É S 

 
9. sz. módosítása 

 
mely létrejött, egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám, képviseli: Csepreghy Elemér polgármester, 
törzskönyvi nyilvántartási szám: 15725228), mint közszolgáltatásért felelős szerv,  
továbbiakban Önkormányzat 
 
másrészről Vis Medica Kft. (5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 38. szám, 
képviseli: Orgoványiné Dr. Spiák Ibolya, adószám: 11049267-1-04) mint egészségügyi 
szolgáltató, továbbiakban: Szolgáltató, együttesen: Szerződő felek 
 
 között az alulírott helyen, napon és feltételekkel járóbeteg szakellátási feladatok 
ellátására:  
 
Szerződő Felek a köztük lévő Egészségügyi Ellátási Szerződés 8. számú módosítását 
(továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 
1. A Szerződés 8. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Az Önkormányzat a tulajdonában álló Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 38. szám 
alatti 1038/1 hrsz-ú, 1786 m2 alapterületű ingatlant, valamint a szerződés 1. sz. 
mellékletében szereplő vagyont (bútorok, eszközök stb.) térítésmentesen bocsátja a 
Szolgáltató rendelkezésére az általa jelen Egészségügyi ellátási szerződés alapján 
biztosított egészségügyi szolgáltató tevékenység ellátásáig, de legfeljebb 2025. 
december 31. napjáig.  

 
2. A Szerződés 9. pontja az alábbiak szerint módosul és egészül ki:  

Az 5700 általános fizioterápia és gyógytorna ellátást a Szolgáltató a tulajdonát 
képező 5800 Mezőkovácsháza, Hősök tere 6. sz. alatti ingatlanban térítésmentesen 
biztosítja jelen Egészségügyi ellátási szerződés alapján biztosított egészségügyi 
szolgáltató tevékenység ellátásáig, de legfeljebb 2025. december 31. napjáig.  
 
Felek kötelezik magukat arra, hogy 2025. június 30. napjáig tárgyalnak az 
egészségügyi ellátási szerződésben foglalt ellátások 2026. január 01. napjától 
történő biztosításáról.  

 
3. Jelen szerződésmódosítás Felek között 1994. november 25-én megkötött 

megállapodás és módosításai egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok továbbra is 
hatályban maradnak.   

 
4. Jelen módosítás 2020. január 01. napjától hatályos. 
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5. A szerződéssel kapcsolatos viták esetén Felek a vitát elsősorban tárgyalásos úton 
próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek a Gyulai 
Törvényszék illetékességét jelölik ki. 

6. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt értelmezték és 
helybenhagyólag aláírták. 

 
 
 
 
Mezőkovácsháza, 20____ év ____________ hónap _____napján 
 
 
 
________________________   _______________________ 
      Csepreghy Elemér                Orgoványiné dr. Spiák Ibolya 
         polgármester                                                           ügyvezető igazgató 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata                   Vis Medica Kft. képviselője 
                  
      
 
Előttük, mint tanúk előtt:  
 
 
1./ ___________________________  2./________________________ 
 ___________________________      ________________________ 
 
 
 
 


