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ELÖTERJESZTÉS

Dunavarsány Város önkormányzata Képviselő-testületének
2022. június 14-ei rendes, nyíÍt ülésére

Hiv. szám: DV/6997/2022. Tárgy: Javaslat a MEDI-LOGISTIC Kft-vel kötött megbízási szerzodés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Czúth Ildikó, a Dunavarsány I. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó MEDI-LOGISTIC Egészségügyi
és Szolgáltató Kft. ügyvezetöje és feladatellátó orvosa azzal a kéréssel (7. számü meüéklet) kereste meg
Önkormányzatunkat, hogy módositsuk az Önkormányzat és a MEDI-LOGISTIC Kft. között 2016. május 20. napján
létrejött megbízási szerzödést, tekintettel an-a, hogy a praxisközösségben való részvétele miatt az eddigi heti 15 órás
rendelési ideje heti 20 órára emelkedik. A megbízási szerződés 3. számú melléklete tartalmazza a rendelési időt, igy a
megbizási szerzödés csak ezen részének módosítása szükséges, a szerződés többi része változatlanul hatályban marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az elöterjesztésben foglaltak megtárgyalni, a megbizási szerzödés
fentieknek megfelelö módosítását (2. számú mellékleí) és a határozatijavaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozati "avaslat:
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselo-testűlete saját részéről elfogadja a MEDI-LOGISTIC
Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel 2016. május 20-án megkötott Megbizási Szerződés 2. számú módositását a
jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléMete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a
Polgármestert a szerződés módosftás aláírására, illetre a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Mellékletek: 1. Dr. Czúth Ildikó levele

2. Megbfzási szerzödés 2. számú módosítása

Dunavarsány, 2022. június 10.
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TISZTELT KÉPVISELÖ TESTÜLET.l

Szeretném módosítani a I. sz. gyeremkorvosi körzet rendelési idejét a praxisközösségben
való részvétel miatt.

Az eddigi heti 15 órás rendelési időt 20 órára kérném emelni. Ez napi lebontásban :

hétfő: ll. 00. -15.00.

kedd; 13. 00. -17. 00.

szerda: 10. 00. -14. 00.

csütörtök: 8. 00. -12. 00.

péntek: 9. 00. -13. 00.

Kérném a változás átvezetését az önkormányzati szerződésben.

Dunavarsány, 2022. 06. 10.
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MEDI-LOGISTIC KFT,
Dr. Czúth lldikó

2336 DuiBvarsany, Habltat u. 22-24
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2. számú melléklet

MEGBÍZÁSI SZERZÖDÉS
2. SZÁMÜ MÖDOStTÁSA

amely létrejött egyrészröl

Dunavarsány Város Önkormányzata (székhelye: 2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18., adószáma:
15730875-2-13, törzskönyvi azonosító száma: 730875, képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester,
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbizó)mísrészr6l

MEDI-LOGISTIC Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1211
Budapest, Kossuth Lajos u. 62., fszt. 2. ; adószáma: 25459669-2-43; cégjegyzékszáma: 01-09-276427,
képviseli: Kaszáné dr. Czúth Ibolya Ildikó űgyvezetö), mint Megbizott (továbbiakban; Megbizott)- között
alulírott helyen és napon, Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének .. ., 2022. (VI. 14.)
számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

1. Szerzödő felek rögzítik, hogy közöttük 2016. majus 20-án megbízási szerzödés /a továbbiakban
AIapszerzödés/ jött létre a Dunavarsány I. számú házi gyennekorvosi körzet (ellátási teriilet)
muködtetésére, a körzeten belűl a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

2. Szerződö felek az Alapszerződés 3. számú mellékletét 2022. július 1-jei hatállyal, a területi
kollegiális praxisközösségben való részvétel miatt a következök szerint módosítják:

"Kaswné dr. Cwth Ibolya Ildikó gyermekorvos reitdelési ideje

Hétfö:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

11. 00-15. 00
13. 00-17. 00
10. 00-14. 00

8. 00-12. 00
9. 00-13. 00'

3. Szerzodö felek rögzítik, hogy az Alapszerződésjelen módositással nem érintett részei változatlan
tartalommal és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerzödés négy. egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Szerzödő
felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezöt aláírtak.

Dunavarsány, 2022. június ...

Gergőné Varga TUnde dr. Szilágyi Akos
polgámiester jegyző, mint ellenjegyző

Megbízó részéröl

Kaszáné dr. Czúth Ibolya Ddikó
ügyvezetö

Megbízott részéről


