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ELÖTERJESZTÉS

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
2022. december 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szam: DV/7491-3/2022. Tárgy: Javaslat a CO-MEDI-CATUS Kft-vel
kötött megbízási szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testűlet!

A CO-MEDI-CATUS Gyógyitó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft. ) 2011.
óta látja el a dunavarsányi lakosok labormintáinak levételét, elszállítását és a leleteknek a
visszaszállítását. 2017. január 1-jétöl ez a szolgáltatás kiegészült a tartós véralvadásgátló kezelésben
részesülő dunavarsányi lakosok alvadási paramétereinek ellenőrzésével.

Dr. Békássy Szabolcs, a Kft. ügyvezetoje kérelemmel (1. számú melléklet) fordult a Képviselő-
testület. Megkeresésében a Képviselö-testület és a Kft. között létrejött, 2017. január 1-jétöl hatályos
megbízási szerzödés módosítását kezdeményezi. A módosítás szükségességét az indokolja, hogy a
megbízási szerzödés 2. ) pontja szerinti feladatellátással, azaz a dunavarsányi lakosok labormintáinak
heti 2 alkalommal történö levételével, elszállításával és a leleteknek a visszaszállításával, valamint a
tartós véralvadásgátló kezelésben részesülő dunavarsányi lakosok alvadási paramétereinek heti 1
alkalommal történö ellenőrzésével összefliggésben a Kft-nek többletkiadása keletkezik. Az említett
költségnövekedés miatt a Kft. ügyvezetöje a megbízási szerzödés 5. ) pontjában szereplö megbízási díj
havi összegének brattó 140. 000 Ft-ra történő módositásátjavasolja. A módosítás - 2023. január 1-jei
hatállyal - csak a szerzödés 5. pontját érintí, egyebekben a megbízási szerzödés változatlanul
hatályban marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak megtárgyalni, a
megbízási szerződés 2. pontjában foglalt feladat jövöbeni zavartalm ellátásának érdekében a
megbizási szerzödés fentieknek megfelelö, jelen elöterjesztés 2. számú mellékletét képezo módosítását
és a határozati javaslatot elfogadni sziveskedjen.

Határozati "avaslat:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testűlete saját részéről elfogadja a CO-
MEDI-CATÜS Gyógyító és Kereskedelmi Szolgáltató Kft-vel megkötött, 2017. január 1-jétől
hatályos Megbízási Szerződés módosítását 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 határozatí javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.



Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ugyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Kiss István aljegyzö

MeIIékletek: 1. Kérelem

2. Megbizási szerzödés módosítása

Dunavarsany, 2022. december 6.
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1. számú melléklet

Co-Medi-Catus Gyógyftó és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
2315 Szigethaiom" Dobó Katica u. 27.
Telefon; 06-24-407-110, 06-70-368-5896
E-maN; comedlcatuskft mail. com

Dunavarsány Város Önkonmányiatának KépvlselS-testülete
2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 18.

Tisztelt Képviselö-testület!

A Co-Medi-Cstus Kft. 2011 óta látja el a dunavarsányi lakosok labormintáínak levételét, elszállftását

és a leleteknek a visszaszállítását. 2017. január 1-jétfil ei a szolgáltatás kiegészfilt a tartós
véralvadásgátló kezelésben részesülfi dunavarsányi lakosok alvadásl paramétereinek ellenörzésével.

Jelen levelemmel kérem a Tiszteft Képviselő-testület hozzájárulását a fenti feladatok elvégzésére
vonatkozri/ 2017. Január 1-jétól hatályos megbrzási szerzödésben szereplő megbízásí dij bruttó
140.000 Ft/hó ősszegre történfi módosttásához 2023. január 1-Jel hatállyal, a szerződésben foglalt
feladatok továbbí zavartalan ellátásának biztosítása érdekében.

Segitfi együttműködésűket megkoszönve, tisztelettel:

Dunavarsány, 2022. december 1.
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2. számá melléklet

MEGBtZÁSI SZERZÖDÉS MÖDOStTÁSA

amely létrejött egyrészröl:

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.;
képviseli: Gergőné Varga Tünde polgármester), mint Megbfzó /a továbbiakban Megbízó/, másrészröl 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 ügyvezetö), mint
Megbizott /a továbbiakban Megbízott/ között alulírott helyen és napon, Dunavarsány Város Önkormányzata
Képviselő-testületének .. .,2022. (XII. 13.) számú határozata alapján az alábbi feltételekkel:

1. Szerződö felek rögzitik, hogy közöttük 2017. január 1-jei hatállyal megbízási szerződés (a továbbiakban:
Alapszerződés) jött létre a dunavarsányi lakosok labormintáinak heti 2 alkalommal történö levételével,
átvételével, a labormintáknak a Szigetszentmiklós Szakorvosi Rendelőintézetbe történő elszállításával és a
leleteknek a Rendelöintézetből való visszaszállításával, valamint a tartós véralvadásgátló kezelésben részesülő
dunavarsányi lakosok alvadási paramétereinek heti 1 alkalommal - az Onkormányzat által erre rendszeresített
eszközzel - történo ellenőrzésével.

2. Szerzodö felek az Alapszerződés 5.) pontját a következők szerint módosítják:

" 5. M.egbízoüat a 2. pontban meghatározott feladatok elvégzéséért megbízási díj illeti meg. A megbízási díj
összege bruttó 140. 000 Ft/hó, awz bruttó Egyszáznegyvenezer forint/hó. Megbízó afenti megbízási díjat a
Megbízott által kiállüott számla alapján, a számla átvételét követő 15 napon belül banki átutalással fizeti meg

a Megbízó által meg/elölt bankszámlára. Megbízott a számlát a tárgyhót követő hónap 10. napjáig benyújtja a
Megbízó részére. A megbízási díj évente - legkorábban 2024. januárjában - a KSH által közzétett inflació
mértékével emelkedik. "

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

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

Dunavarsány, 2022. december...

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

CMegbízó részéröl)

Dr. Békássy Szabolcs
ügyvezetö

(Megbízott részéről)


