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ELÖTERJESZTES
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testüÍetének

2022. október 11-ei rendes, nyüt ülésére

Hiv. szám: DV/11696/2022. Tárgy: Javaslat a Zs&A Egészségügyi és Informatikai Kft-vel kötött
megbizási szerzödés módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Onkormányzata 2016. október 1-jei hatállyal megbízási szerzödést kötött a Zs&A
Egészségügyi és Infonnatikai Kft-vel (a továbbiakban: Kft.) házi gyermekorvosi szolgálat ellátására. A Kft. az ellátási
területén azóta is orvosával, Dr. Zsiros-Antóni Krisztinával láttatja el a házi gyermekorvosi feladatokat.

Teldntettel arra, hogy a Kft. felvételt nyert a teriileti kollegiális praxisközösségbe, a 2021. évben a Képviselo-
testület hozzájárult a rendelési idö 20 órára történö bövítéséhez. A doktornö különösen a tanév/nevelési év kezdése óta
tapasztaltak alapján most a rendelési idö korábbi kezdését biztosító - de annak Ídötartamát nem érintö -
módosításához kéri a Képviselö-testület támogató hozzájárulását, amelyhez szükséges a megbízási szerződés
megfelelö módosítása.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a határozatijavaslat elfogadására.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testűlete hozzajárul a Zs&A Egészségügyi és Informatikai
Kft-vel 2016. július 19. napján kötött, házi gyermekorvosi körzet (ellátási terület) működtetésére és házi
gyermekorvosi feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerzodés jelen határozat meghozatalát segítő
előterjesztés mellékletét képező 2. számú módosftásához, és felhatalmazza a Polgármestert a megbízási
szerződés módosítás aláírására, illetve az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:
Felelős:

azonnal

Polgánnester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

Melléklet: Megbízási szerzödés módosítása

Dunavarsany, 2022. október 6.
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dr. Szilágyi Akos
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MEGBIZÁSI SZERZÖDÉS
2. SZÁMÜ MÓDOSITÁSA

amely létrejött egyrészröl:

Dunavarsány Varos Onkormányzata (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18. ; képviseli: Gergöné Varga Tűnde
polgármester), mint Megbízó /a továbbiakban Megbízó/, másrészröl a

Zs&A Egészségügyi és Informatikai Kft. (2336 Dunavarsány, Deák Ferenc utca 40. ; cégjegyzékszám: 13-09-
181963; adószám: 25702101-2-13, képviseli: Dr. Zsiros-Antóni Krisztina ügyvezetö), mint Megbízott /a továbbiakban
Megbfzott/ között alulírott napon és helyen, Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testűletének ..,2022. (X.
12. ) számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

1. Szerződö felek rögzítik, hogy közöttük 2016. július 19-én megbízási szerzödés /a továbbiakban
Alapszerződés/jött létre a Dunavarsány II. számú házi gyermekorvosi körzet (ellátási teriilet) működtetésére,
valamint a körzeten belül a házi gyermekorvosi feladatok 2016. október 1-jétöl kezdődo ellátására.

2. Szerzödő felek az Alapszerzödés 2. számú mellékletét 2022. október 15-ei hatállyal a következök szerint
módosítják:

"Dr. Zsiros-Antóni Krisüina gyermekorvos rendelési ideje

Hétfö: 8. 00-12. 00
Kedd: 7. 30-10. 00 (egészséges tanácsadás, oltás), 10:00-12:00
Szerda: 7. 30-10. 00 (egészséges tanácsadás, oltás), 10:00-12:00
Csűtörtök: 15. 00-18. 00
Péntek: 9. 00-13. 00"

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

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

Dunavarsány, 2022. október...

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

(Megbízó részéről)

Dr. Zsiros-Antóni Krisztina

iígyvezető
(Megbízott részéről)


