
Feladat-ellátási szerződés 

módosítás 

 

 

Nagykarácsony Község Önkormányzata – képviselője: Scheier Zsolt polgármester – 2425 

Nagykarácsony, Petőfi Sándor u. 27., mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) a KERE-

CSEN-MED Háziorvosi és Oktató Betéti Társaság – képviselője: Dr. Pálházi Gábor (a továb-

biakban: Megbízott) között létre jött Feladat-ellátási szerződést 2014. február 1-i hatállyal az 

alábbiak szerint módosítja, mely az 1. számú módosítás: 

 

1. A feladat-ellátási szerződés 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

„1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 4. pontja alapján Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás 

biztosítása. Megbízó megbízza, Megbízott átvállalja a Megbízó feladatát képező 

Nagykarácsony község vegyes lakosságú háziorvosi körzet területi ellátási kötelezett-

séggel történő működtetését Nagykarácsony közigazgatási területén.” 

2. A feladat-ellátási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi 2. pont lép: 

„2. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az 1. pont szerinti tevékenységre vonatkozó, 

mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott személyes és folyamatos házior-

vosi ellátást biztosítsa az 1. pontban megjelölt vegyes praxis részére. A személyes el-

látásra kötelezett orvos: dr. Pálházi Gábor a háziorvostan, a belgyógyászat és a 

pathologia szakorvosa, a feladat ellátáshoz praxis joggal rendelkezik.” 

3. A feladat-ellátási szerződés 13. pontja helyébe az alábbi 13. pont lép: 

„13. Megbízó kötelezi magát, hogy az 1. pontban szereplő praxis tekintetében másik 

háziorvossal vagy házi gyermekorvossal egyidejűleg nem köt területi ellátásra vonat-

kozó szerződést. 

a) Megbízó hozzájárul, hogy az 1. pontban szereplő praxis tekintetében Megbízott 

közvetlenül kössön finanszírozási szerződést az OEP-pel. 

b) Megbízó vállalja, hogy a tulajdonát képező orvosi rendelőt és a benne lévő eszkö-

zöket közös beleegyezés nélkül nem értékesíti.” 

4. A feladat-ellátási szerződés 25. pontja helyébe az alábbi 25. pont lép: 

„25. Jelen feladat-ellátási szerződés hatályba lépésével hatályát vesztik az 1998. május 

11-én, valamint a 2000. július 28-án megkötött megbízási szerződések, valamint az 

azokat módosító összes szerződés.” 

5. A Feladat-ellátási szerződést Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a 112/2012. (XII. 13.) Ök. határozattal, az 1. számú módosítást a 4/2014. (I. 

28.) önkormányzati határozattal fogadta el. 

Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt írták alá. 

 

Nagykarácsony, 2014. január 28. 

 

Scheier Zsolt   Dr. Pálházi Gábor 

Megbízó    Megbízott 


