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Hiv. szám: DV/7491/2022. Kft-vel kötöttTárgy: Javaslat a CO-MEDI-CATUS
megbízási szerzödés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Békássy Szabolcs, a CO-MEDI-CATUS Gyógyitó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyvezetoje és
feladatellátó orvosa azzal a kéréssel (1. számú meUéklet) kereste meg Onkormányzatunkat, hogy módosítsuk az
Önkormányzat és a CO-MEDI-CATUS Kft. között 2011. május 31. napján, háziorvosi körzet működtetésére és
háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződést, tekintettel arra, hogy a kollegiális praxisközösségben
való részvételéhez fűződö feltételek teljesítése miatt a rendelési idejét heti 20 órára fel kell emelni. A megbízási
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza a rendelési idöt, fgy a megbízási szerzödés csak ezen részének módosítása
szükséges, a szerződés többi része változatlanul hatályban marad.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet az elöterjesztésben foglaltak megtárgyalni, a megbízási szerződés
fentieknek megfelelő módosítását (2. számú melléklet) és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete saját részéról elfogadja a CO-MEDI-CATUS
Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel 2011. május 31-én megkötött Megbízási Szerződés 2. számú
módosítasát a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására, illetve 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 aljegyző

Mellékletek: 1. Kérelem

2. Megbízási szerzödés 2. számú módosítása

Dunavarsány, 2022. július 5.

Az előterjesztés törvényes:
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Co-Medi-Catus Háziorvosi és Foglalkozás-egészséeügyi Szolgáltató Kft.
2315 Szigethalom Dobö Katica u. 27.
Telefon: 06-24-407-110, 06-70-368-5896, 06-70-337-3339
email: comedicatuskft mail. com, drbekassv|S)email. com

Dunavarsány Város önkormányzata

2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.

Tisztelt Képviselő-testület!

Praxisom 2021. márdusában az OKFŐ Alapellátás Fejlesztési Igazgatóságának nyilvántartásba
vételi eljárását követően csatlakozott a kollegiális praxisközösséghez. A kollegiális
praxisközösségben előirt feltételek teljesitése érdekében kérném az egészségügyi atapellátás
biztosításáról szóló feladatellátási szerződésemben foglalt rendelési időt az alábbiak szerint

módosítani sziveskedjenek.

Hétfő: 16-20 óráig

A többi napra vonatkozó rendelési időt kérem változatlsnul átvezetnl.

Segitő együttműködésüket köszönve, tisztelettel:

Dunavarsány, 2022. 06. 24.
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dr. Békássy Szabolcs
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2. swmú meüéUet

MEGBIZÁSI SZERZÖDÉS
2. SZÁMÜMÖDOSlTÁSA

amely létrejött egyrészröl:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.;
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester), mint Megbízó /a továbbiakban Megbízó/, másrészről a

CO-MEDI-CATUS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2315 Szigethalom, Dobó Katica utca 27.;
cégjegyzékszám: 13-09-073810; adószám: 12198728-1-13, képviseli: Dr. Békássy Szabolcs ügyvezető), mint
Megbízott /a továbbiakban Megbízott/ között alulírott helyen és napon, Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének . ..,2022. (VII. 12.) számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2011. majus 31-én megbizási szerződés /a továbbiakban
Alapszerzödés/jött létre Dunavarsány Város Onkormányzata kötelező feladatkörébe tartozó háziorvosi körzet
(ellátási terület) működtetésére, valamint a körzeten belül a háziorvosi feladatok 2011. július 1-jétöl kezdodö
ellátására.

2. Szerződö felek az Alapszerzödés 2. számú mellékletét a kollegiális praxisközösségben való részvétel miatt a
következök szerint módosítják:

"Megbiíási szerzö'dés 2. swmú melléklete

Dr, Békássy Szabolcs háziorvos rendelési ideje

Hétfö: 16. 00-20. 00
Kedd: 9. 00-13. 00
Szerda: 13. 00-17. 00
Csütörtök: 9. 00-13. 00
Péntek: 11. 00-13. 00

!3. 00-15. 00 Dunavarsány, Százados Istvánné 4. szám alatü rendelőben

A fentí háziorvosi ellátás nyújtásában részt vevő, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai mmimumfeltételeh-ől szóló 60/2003. (X. 20. ) ESzCsM rendelet elöirásainak megfelelöen, a
háziorvosi, házi gyermekor^osi és fogor^osi tevékenységről szóló 4/2000. (II, 25.) EüM rendeletben
meghatározott képzettséggel rendelkezö, az EüM rendeletben foglah feladatokat a háziorvos irányításával
ellátó egészségügyi szakdolgozók:

Valkai Tiborné
Farkas Enikő"

3. Szerződő felek rögzítik, hogy az Alapszerződés jelen módosltással nem érintett részei változatlan tartalommal
és szövegezéssel hatályban vannak.

Jelen szerződés négy. egymással szó szerint megegyezö eredeti példányban készült, melyet Szerződö felek elolvasás
és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.

Dunavarsány, 2022. július ...

Gergőné Varga Tünde dr. Szilágyi Akos
polgármester jegyző, mint ellenjegyző

(Megbfzó részéről)

Dr. Békássy Szabolcs
ügyvezetö

(JMegbízott részéről)


