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Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. november 26-ai ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
136/2015.(XI.26.) sz.    önkormányzati határozat:  
 
A II. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés 
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a 
Fegyvernek Város Önkormányzata a II. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-
ellátási szerződésének módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
Erről értesül: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) dr. Pető Zoltán jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező 
4.) Képviselőtestület tagjai  
5.) Dr. Besze és Társa Bt. 
 

Kmft. 
 
 
Tatár László sk.       dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
     dr. Tatár Gábor sk. 
     jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2015. november 27. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
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Feladat-ellátási szerződés módosítása 
 
 
mely létrejött egyrészről  
név: Fegyvernek Város Önkormányzata 
székhely: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
adószám: 15736534-2-16 
képviseli: Tatár László polgármester, továbbiakban fenntartó 
 
másrészről 
név: Dr. Besze és Társa Bt. 
székhely: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 69. 
adószám: 21852668-1-16 
képviseli: Dr. Kukszova Valentyina, továbbiakban szolgáltató együttesen felek között az alábbi 
feltételekkel. 
 
 
Előzmények 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat 2003. december 1-én kötött feladat-ellátási szerződést a II. 
számú házi gyermekorvosi körzet folyamatos egészségügyi ellátásáról a Dr. Besze és Társa 
Bt-vel. 
A szerződés 12. pontja tartalmazz a vállalkozó működési költségekhez történő 
hozzájárulásának mértékét, módját. E szerint a fizetendő hozzájárulásról negyedévente készül 
számla. 
Dr. Kukszova Valentyina ezzel kapcsolatos kérése, hogy a negyedéves költség 
hozzájárulásról a negyedév első két hónapjában 1-1 előlegszámla kerüljön kiállításra, melyek 
a végszámlából kerülnek levonásra. 
 
Fentiek alapján felek a közöttük 2003. december 1-én a II. számú házi gyermekorvosi körzet 
folyamatos egészségügyi ellátása tárgyban létrejött feladat-ellátási szerződés 12. pontját az 
alábbiak szerint kívánják módosítani: 
 

1.) A szerződés 12. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 

„12. A szolgáltató az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási 
kiadásokhoz a következőképpen járul hozzá: 
12.1. A fenntartó a mindenkor érvényes, erre vonatkozó polgármesteri utasítás 
szerint megosztja az intézményt együttesen terhelő üzemeltetési, fenntartási 
kiadásokat. Az ez alapján számított összeget kiegészíti a szolgáltatóhoz 
egyértelműen és kizárólagosan hozzákapcsolható költséggel. 
12.2. A 12.1. pontban szereplő kiadásokról számla készül. A számlázás 
negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 10-ig történik. 
12.3. A szolgáltató tárgynegyedév első két hónapjára egy-egy előlegszámlát állít 
ki a tárgyhónap 20. napjáig. Az előlegszámlák összege a végszámlából kerül 
levonásra. 
12.4. Az előleg számlák havi összege az előző negyedév végszámlájában szereplő 
összeg 1/3 része ezer forintra kerekítve.” 

 
2.) A szerződés többi pontja változatlan marad 
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3.) A fentiek tanúsításaként jelen szerződés-módosítást – mely három (3) egymással szó 
szerint megegyező eredeti példányban készült – gondos áttanulmányozás után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt megrendelő és szolgáltató fenntartások nélkül az 
alábbi keltezéssel írják alá 

 
 
 
Fegyvernek, 2015. ……………… hónap ……….. nap 
 
 
 …………………………………… ………………………………………… 
     Fegyvernek Város Önkormányzata Dr. Besze és Társa Bt. 
           Tatár László polgármester                                   Dr. Kukszova Valentyina 
                      fenntartó                                                                                szolgáltató 

 
 
 

Ellenjegyezte: 
 

............................................... 
Gál Istvánné 

 
 


