
ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. október 20-án tartandó rendkívüli ülésére

Javaslat az 1. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. augusztus 11. napon tartott ülésén döntött
az ESZENYI MED Kft. egészségügyi szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés módosításáról.
A szerződésmódosításra a rendelési idő módosítása miatt került sor. A praxisközösségekről szóló
53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet. 3. § (1) bekezdés c.) pontja alapján hetente legalább 20 óra rendelési
időt kell biztosítani, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel történő ellátást kell vállalni
szolgálatonként.
A módosítás során – a kérelemben szereplő, csütörtöki rendelési idő - adminisztratív okból kimaradt.

A fentiek miatt szükséges a 307/2021. (VIII. 11.) határozat visszavonása és a kiegészítéssel történő
feladat-ellátási szerződés módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

1. Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-
ellátási szerződésmódosítása tárgyában hozott 307/2021. (VIII. 11.) határozatot visszavonja.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ESZENYI MED Korlátolt Felelősségű Társaság
egészségügyi szolgáltatóval kötendő feladat-ellátási szerződésmódosítást - a határozat mellékletében
szereplő szövegezéssel – elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződésmódosítás és egységes szerkezetű feladat-
ellátási szerződés aláírására.

Felelős: Tóth István polgármester
Határidő: azonnal

Gárdony, 2021. október 19.
Tóth István

polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező
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határozati javaslat melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
IV. számú módosítása

A GÁRDONYI 1. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET
PRAXISJOG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA

Mely létrejött egyrészről:

Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22., Törzskönyvi
azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-07, adószáma:
15727392-2-07, képviseli: Tóth István polgármester), Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv,
mint megbízó – továbbiakban: Megbízó –,

másrészről:

ESZENYI MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 12.,
cégjegyzékszáma: 07-09-016936, KSH statisztikai számjele: 14861406-8621-113-07, adószáma:
14861406-1-07, képviseletre jogosult neve: Dr. Eszenyi Csaba Dezső ügyvezető, a praxisjoggal
rendelkező és a személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve:
Dr. Eszenyi Csaba Dezső, orvosi nyilvántartási száma: 57884), Egészségügyi szolgáltató, –
továbbiakban: Megbízott –, jelen feladat-ellátási szerződést kötő felek a továbbiakban együtt:
Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy 2009. október 21. napján, 2009. december 1. napjától határozatlan időre
szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a gárdonyi 1. számú háziorvosi szolgálat működtetésére,
melyet közös megegyezéssel 2012. december 20. napján, 2017. szeptember 27. napján, 2019.
szeptember 25. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosítása továbbiakban
együtt: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják, mely a IV. módosítás.

1. A feladat-ellátási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:

A Háziorvos feladatát legalább heti 40 órában végzi, melyben a heti rendelési és tanácsadási
ideje az alábbi:

Gárdony

hétfő: 09.00 – 12.00
kedd: 10.00 – 12.00 prevenció

12.00 – 15.00
szerda: 10.00 – 12.00 prevenció

12.00 – 16.00
csütörtök: 12.00 – 13.00 prevenció

13.00 – 14.00 tanácsadás
14.00 – 16.00

péntek: 09.00 – 12.00
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2. A feladat-ellátási szerződés IV. számú módosításával szerződő felek a feladat-ellátási
szerződést egyidejűleg egységes szerkezetbe foglalják.

3. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen feladat-ellátási
szerződés-módosítás aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.

4. A Megbízó képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2021. (X. 20.)
számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen feladat-ellátási szerződés-
módosítás aláírására.

A Szerződő felek jelen IV. feladat-ellátási szerződés-módosítást – mely 5, egymással mindenben
egyező, eredeti példányban készült és 2 oldalból, 4 pontból áll – annak elolvasása és közös
értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt, minden kényszertől mentesen, helyben hagyóan aláírták.

Gárdony, 2021. október 21.

Gárdony Város Önkormányzat ESZENYI MED
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízó képviseletében eljárva: Megbízott képviseletében eljárva:

/: Tóth István :/ /: Dr. Eszenyi Csaba Dezső:/
polgármester ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) 2.)
Név: ………………………………… Név: …………………………………
Szig.szám: ………………………….. Szig.szám:…………………………...
Lakcím: …………………………….. Lakcím: ……………………………..
Aláírás: …………………………….. Aláírás: ……………………………...
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
IV. számú módosítással egységes szerkezetben

A GÁRDONYI 1. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET
PRAXISJOG ALAPJÁN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁRA

Mely létrejött egyrészről:

Gárdony Város Önkormányzat (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság utca 20-22., Törzskönyvi
azonosító száma (PIR): 727398, KSH statisztikai számjele: 15727392-8411-321-07, adószáma:
15727392-2-07, képviseli: Tóth István polgármester), Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv,
mint megbízó – továbbiakban: Megbízó –,

másrészről:

ESZENYI MED Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca 12.,
cégjegyzékszáma: 07-09-016936, KSH statisztikai számjele: 14861406-8621-113-07, adószáma:
14861406-1-07, képviseletre jogosult neve: Dr. Eszenyi Csaba Dezső ügyvezető, a praxisjoggal
rendelkező és a személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve:
Dr. Eszenyi Csaba Dezső, orvosi nyilvántartási száma: 57884), Egészségügyi szolgáltató, –
továbbiakban: Megbízott –, jelen feladat-ellátási szerződést kötő felek a továbbiakban együtt:
Szerződő felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2009. október 21. napján, 2009. december 1. napjától határozatlan
időre szóló – feladat-ellátási szerződést kötöttek a gárdonyi 1. számú háziorvosi szolgálat
működtetésére, melyet közös megegyezéssel 2012. december 20. napján, 2017. szeptember 27.
napján, 2019. szeptember 25. napján módosítottak (a feladat-ellátási szerződés és annak módosítása
továbbiakban együtt: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják, mely a IV. módosítás.

2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:

A Megbízó az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény (továbbiakban: Alapellátási
tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM. rendelet) 4. § (1) - (2)
bekezdésben meghatározott háziorvosi alapellátási feladatok (továbbiakban: Feladat) ellátására
területi ellátási kötelezettséggel megbízza a Megbízottat – a szerződés mellékletében foglalt
közigazgatási területre vonatkozóan – a gárdonyi 1. számú háziorvosi körzet alapellátási
feladataival, aki a megbízást vállalja.

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:

3.1. A praxisjoggal rendelkező Dr. Eszenyi Csaba Dezső háziorvos (továbbiakban: Háziorvos) - a
szerződés 7.1. pontjában foglalt akadályoztatása kivételével - személyesen köteles ellátni a Feladatot,
és a szerződés időtartama alatt folyamatosan rendelkezni a megbízás ellátásához szükséges
jogszabályban előírt praxisengedéllyel, feltételekkel, szakképzettséggel és egészségügyi
alkalmassággal.
3.2. A Háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, jogszabály szerint hozzá bejelentkezett és
az általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a
gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

3.4. A Háziorvos a Feladatot a szerződés 4.1. pontjában meghatározott rendelőben,
indokolt esetben a beteg otthonában látja el.
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3.5. A Háziorvos köteles a Megbízott és az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
(továbbiakban: Alapkezelő) között kötött finanszírozási szerződésben, valamint a Megbízott jogerős
működési engedélyében meghatározott, továbbá a szerződés 5. pontjában foglaltak szerinti rendelési
időben rendelni.

3.6. A Háziorvos a rendelési időről, annak változásáról a lakosságot előre, időben köteles
tájékoztatni.

4. A települési önkormányzat kötelezettségei (ideértve a fenntartáshoz történő
hozzájárulásra vonatkozó szabályokat is):

4.1. A Megbízott a megbízás ellátásához a tulajdonában álló a 2483 Gárdony, Bóné Kálmán utca
12. szám alatti, a gárdonyi 2321/6/A/3 hrsz alatt orvosi rendelőben lévő 62 m2 alapterületű háziorvosi
rendelőt, valamint a 18 m2 alapterületű váróhelyiséget és a hozzátartozó közös helyiségeket
(továbbiakban: Rendelő) használja, melynek állagmegóvásáról és felújításáról maga gondoskodik.

4.2. A Rendelőben lévő ingóságok – továbbiakban: Ingóságok – szintén a Megbízott tulajdonát
képezik.

Szerződő felek kijelentik, hogy a Rendelőt és az Ingóságokat megtekintették, meggyőződtek azok
rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról s megállapították, hogy azok megfelelnek az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendeletben – továbbiakban: miniszteri rendeletben – foglaltaknak, melynek
mindenkori biztosítása a 13.5. pontban foglaltaknak megfelelően a Megbízott kötelezettsége.

5. A háziorvos rendelési idejének meghatározása:

A Háziorvos feladatát legalább heti 40 órában végzi, melyben a heti rendelési és tanácsadási
ideje az alábbi:

Gárdony

hétfő: 09.00 – 12.00
kedd: 10.00 – 12.00 prevenció

12.00 – 15.00
szerda: 10.00 – 12.00 prevenció

12.00 – 16.00
csütörtök: 12.00 – 13.00 prevenció

13.00 – 14.00 tanácsadás
14.00 – 16.00

péntek: 09.00 – 12.00

6. A háziorvosi ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések:

A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül köteles részt venni a Velencei
Központi Orvosi Ügyeleti Társulás keretében együttműködő önkormányzatok közigazgatási területén
lévő háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek alapján - havonta 30 ügyeleti nap figyelembevételével
- a körzetet érintő lakosságszám arányosan számított számú napra – töredék nap esetén a kerekítés
általános szabályai szerinti számú napra –megállapított mértékben a központi és hétvégi orvosi
ügyeleti ellátásban.

6.1. Amennyiben a Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül a fentiek
szerint meghatározott mértékű havi ügyeleti napokat nem teljesíti, úgy gondoskodni köteles ügyeleti
tevékenység ellátására jogosult szakképesítéssel rendelkező orvos általi helyettesítéséről.
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6.2. Az ügyeleti ellátást a Velencei-tavi Kistérség Járóbeteg Szakellátó Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2481 Velence, Balatoni út 65. fszt. 1.), mint egészségügyi
szolgáltató működteti.

6.3. Az ügyeleti ellátásért járó díjazás az ügyeleti rendszert működtetővel kötött külön
megállapodás alapján történik.

7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések:

7.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi
II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2.
§ (2) bekezdésében felsorolt esetekben, a munkavégzésében akadályozott Háziorvos távolléte esetén a
háziorvosi feladatok ellátásra előírt személyi feltételeknek megfelelő orvos útján gondoskodik a
helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja.

A helyettesítés időtartama alatt a napi rendelés a 30 nap alatti távollét esetén – amennyiben a
helyettesítő orvos rendelője Gárdony városrész területén található – abban a rendelőben is ellátható,
ahol a helyettesítő a tevékenységét egyébként is végzi. 30 napon túli távollét esetén az egészségügyi
szolgáltató köteles olyan helyettesről gondoskodni, aki teljes munkaidőben tud eleget tenni a
szerződés 2. pontjában leírt kötelezettségeknek.

7.2. A Megbízott a Háziorvos távolléte esetén köteles a helyettesítő személyéről, annak rendelője
címéről és rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot a Rendelő ajtaján elhelyezett írásbeli
tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk
vonatkozó rendelkezések:

8.1. A Megbízott vállalja, hogy az egészségügyi szolgáltató tevékenységét a saját költségére és
kockázatára az EüM. rendelet 12. §-ában előírt megfelelő szakképzettségű ápoló(k) foglalkoztatásával
látja el, aki(k) felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. A szakdolgozó(k) munkáját a gyógyító-
megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos irányítja, a szakképzettségének
megfelelő feladatokat önállóan végzi(k).

8.2. Az egészségügyi szakdolgozó(k) neve és alapnyilvántartási száma:

8.2.1. Kovács Ibolya Györgyi  (85683)
9. A feladat-ellátási szerződés időtartama:

9.1. Szerződő felek jelen szerződést 2009. december 1. napjától határozatlan időtartamra
kötik.

9.2. Jelen szerződés hatályának feltétele az Alapkezelővel kötött hatályos finanszírozási szerződés.

10. A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:

10.1. Jelen szerződést hat havi felmondási idő mellett a Megbízott jogosult felmondani amennyiben
a Megbízó jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. A
felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.

10.2. Jelen szerződést Szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy
megszüntethetik, valamint a Megbízó hat havi felmondási idő mellett az alábbi esetekben
felmondhatja, ha:

10.2.1. A Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
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vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.

10.2.2. A Háziorvos az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.

10.2.3. A Megbízottnak a háziorvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.

10.2.4. A Megbízó területi ellátási kötelezettsége megszűnik.

A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.

11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat
kártalanítási kötelezettsége:

11.1. Megbízó a lakosság színvonalas egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében a város
területén működő, a Megbízóval feladat-ellátási szerződéses jogviszonyban álló háziorvosok
véleményének kikérése után, az Alapellátási tv. 6. § (1) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva a
szerződés 2. pontjában meghatározott körzetet jelen szerződés fennállása alatt bármikor
megváltoztathatja az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettséggel.

11.2. Amennyiben a 11.1. pontban meghatározott körzet-módosítás a Háziorvos kérésére, vagy
írásbeli hozzájárulásával történik, vagy közterület el-, illetve átnevezés, házszámrendezés miatt válik
szükségessé, vagy a körzet-módosítást követően a lakosság száma nem lesz kevesebb, mint a
szerződés megkötésekor, úgy a Megbízót kártalanítási kötelezettség nem terheli a Háziorvos felé.

A Megbízott kötelezi magát jelen szerződés módosításának aláírására az e pontban felsorolt körzet-
módosítás esetén.
11.3. Amennyiben a körzetmódosítás nem a 11.2. pontban felsorolt okokból következik be, a
Megbízónak az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése alapján kártalanítási kötelezettsége keletkezik a Háziorvos
felé, melynek megállapításakor figyelembe kell venni a Megbízott által a finanszírozása keretében
kapott egy éves összeget.

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:

12.1. A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, a szerződés időtartama alatt
köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet betegellátás során a beteg részére okozott.

12.2. A Megbízottat – a Háziorvost és a szerződés 8. pontjában felsorolt egészségügyi szakdolgozót
is beleértve – az általa okozott dologi kár esetében – a károkozással kapcsolatos magatartást
figyelembe véve – kártérítési felelősség terheli a Megbízó felé.

13. Egyéb előírások:

13.1. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – a Korm. rendelet
2. § (2) bekezdésben leírt esetek kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 121. §-ban előírt belső minőségügyi rendszer
követelményeinek megfelelően a Háziorvoson keresztül folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi
állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

13.2. A Megbízott gondoskodik a Háziorvos szakmai képzéséről, valamint továbbképzéséről és
annak költségeit viseli.

13.3. A Megbízó a Feladat ellátásáért – jelen feladat-ellátási szerződés 13.8. pontjában foglaltakon
túl – külön megbízási díjat nem fizet. A Megbízottat illetik meg a Feladat ellátása során –
jogszabályban meghatározott esetekben – díjazás ellenében végzendő tevékenységből eredő
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pénzbevételek.

13.4. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az Alapkezelő a szerződés 2. pontjában meghatározott
háziorvosi körzet részére járó finanszírozási összeget közvetlenül a Megbízottnak utalja.

13.5. A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott
kötelezettsége.

13.6. A Rendelő közüzemi díjait (víz- és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja,
fűtés díja, kommunális szemétszállítás díja stb.) a Megbízott fizeti meg.

13.7. A Megbízó jelen szerződés 2. pontjában foglalt Feladat színvonalas ellátáshoz a Megbízó éves
költségvetésében meghatározott összeget fizet, mely 2016. évben havi bruttó 73.000.- Ft. A támogatás
összegét a Megbízó az Önkormányzat éves költségvetése készítése során évente külön határozza meg.
Ezen összeget a Megbízó minden hónap 20. napjáig utal át Megbízott részére. A Megbízó általi
támogatás összege függ elsősorban az Önkormányzat pénzügyi helyzetétől, az egészségügyi
alapellátás egészségbiztosítási finanszírozásától.

13.8. A Rendelőben felmerült telefon és internet szolgáltatás díját a Megbízott köteles megfizetni.

13.9. A Rendelő takarításáról a Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni.

13.10. A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyóeszköz
beszerzéséről, valamint azok pótlásáról a Megbízott köteles gondoskodni.

13.11. A Megbízott a saját költségén köteles gondoskodni jelen szerződés 2. pontjában foglalt
tevékenység teljesítése során keletkezett veszélyes hulladék kezeléséről és ártalmatlanításáról.

13.12. A Megbízott köteles évente beterjeszteni a Megbízó részére pénzügyi és vagyonmérlegét.

13.13. A Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni a Megbízót, amennyiben tartozása és egyéb
kötelezettségvállalása 60 napon belül nem került kiegyenlítésre.

13.14. A Megbízott minden év január 31. napjáig a Központi Statisztikai Hivatal felé teljesített
adatszolgáltatás másolatával a Megbízó részére köteles tájékoztatást adni az elmúlt évre vonatkozóan
az ellátottak számáról, a beavatkozások fajtáiról.

13.15. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy adatszolgáltatási kötelezettségének a
jogszabályban előírt módon eleget tesz, és az adatvédelmi szabályok betartásával lehetővé teszi
tevékenységének az arra jogosultak általi ellenőrzését.

13.16. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik
személyre nem ruházhatók át.

13.17. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai
szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.

13.18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályok mellett a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és a mindenkor hatályos vonatkozó
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.”
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A Megbízó képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021. (X. 20.) számú
határozata alapján jogosult jelen IV. számú módosítást tartalmazó szerződés s a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt 2021. szeptember 1. naptól hatályos feladat-ellátási szerződés aláírására.

A Szerződő felek jelen feladat-ellátási szerződés módosítást – mely 5, egymással mindenben egyező,
eredeti példányban készült és 8 oldalból, 13 pontból, valamint 1 mellékletből áll – annak elolvasása és
közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint
akaratukkal mindenben egyezőt, minden kényszertől mentesen, helyben hagyóan aláírták.

Gárdony, 2021. október 21.

Gárdony Város Önkormányzat ESZENYI MED
Korlátolt Felelősségű Társaság

Megbízó képviseletében eljárva: Megbízott képviseletében eljárva:

/: Tóth István :/ /: Dr. Eszenyi Csaba Dezső:/
polgármester ügyvezető

Előttünk, mint tanúk előtt:

2.) 2.)
Név: ………………………………… Név: …………………………………
Szig.szám: ………………………….. Szig.szám:…………………………...
Lakcím: …………………………….. Lakcím: ……………………………..
Aláírás: …………………………….. Aláírás: ……………………………...
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Feladat-ellátási szerződés melléklete

A gárdonyi 1. számú háziorvosi körzet ellátási területe:

Gárdony, Ady Endre utcától keletre,
Meggyfasor utcától nyugatra.

Ady Endre utca
Anikó utca
Arany János utca
Árvácska utca
Babits Mihály utca 001 - 0011/A folyamatos
házszámok
Babits Mihály utca 0012 - 0018 folyamatos
házszámok
Balassi Bálint utca
Balatoni út
Bem köz
Berzsenyi utca
Bóné Kálmán utca 001 - 0011 folyamatos
házszámok
Bóné Kálmán utca 004 - 0012 folyamatos
házszámok
Csokonai utca
Dália utca
Daru utca
Dobó utca
Fürj utca
Gárdonyi Géza utca
Géza fejedelem út
Gyöngyvirág utca
György Oszkár utca
Harcsa utca
Határ utca 0011 - 0099 páratlan házszámok
Határ utca 0014 - 0066 folyamatos házszámok
Hattyú utca
Héja utca
I. utca
II. utca
III. utca
IV. utca
IX. utca
Jázmin utca
Karvaly utca
Katona József utca
Kemény Zsigmond utca
Kisfaludy utca
Kócsag utca
Kossuth utca 001 - 005 folyamatos házszámok
Kossuth utca 000002 000012 páros házszámok
Kölcsey Ferenc utca
Lévai utca
Liliom utca
Margaréta utca

Meggyfasor utca
Munkás utca 001 - 0011/A folyamatos
házszámok
Munkás utca 002 - 006 folyamatos házszámok
Muskátli utca
Nefelejcs utca
Pisztráng utca
Polip utca
Posta utca
Radnóti Miklós utca
Rája utca
Rák köz
Rákóczi utca 000001 000019 folyamatos
házszámok
Rákóczi utca 002 - 0020 folyamatos
házszámok
Reviczky utca
Rezeda utca
Rózsa utca
Sas utca
Sás utca
Sikló utca
Sólyom utca
Süllõ utca
Szabadság út 001 - 007 folyamatos házszámok
Szabadság út 002 - 0016 folyamatos
házszámok
Szabó Lõrinc utca
Szegfû utca
Tátika utca
Tó tér
Tompa Mihály utca
Tövis utca
Tulipán utca
Turul utca
V. utca
Varjú utca
Vasvári köz
VI. utca
VII. utca
VIII. utca
Viola utca
Virág utca
Vörösmarty utca
X. utca
XI. utca
XII. utca
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XIII. utca
XIV. utca
XV.utca




