FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA
Házi gyermekorvosi körzet
Mely létrejött:
egyrészről Aszód Város Önkormányzata (2170. Aszód, Szabadság tér 9.) képviseletében:
Aszód: Sztán István polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó),
Másrészről: MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:
2170 Aszód, Malom köz 16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám: 20226615-2-13)
képviseletében
Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi ügyvezető, üzletvezetésre jogosult
tag, személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve:
Dr. Fischl Anna Tuovi; orvosi nyilvántartási száma: 67391) mint megbízott (továbbiakban:
megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2017. március 29. napján egymással feladat-ellátási szerződést
kötöttek házi gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátására.
2. Jelen szerződés módosítás oka, hogy az aszódi területi ellátási kötelezettségű házigyermekorvosi alapellátási körzet Fischlné dr. Horváth Anna praxisjoga, a háziorvosi praxisjog
vásárlásának támogatására kiírt pályázat keretében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi részére
kerül átadásra.
3. Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2019. (III. 28.) sz. határozat szerint
vállalta, hogy az Önkormányzat a körzethez kapcsolódó háziorvosi tevékenységre az aszódi
házi gyermekorvosi körzet praxisjogának megvételét követően Szakácsné dr. Fischl Anna
Tuovi pályázó személyes közreműködésével működő egészségügyi szolgáltatóval legalább 4
éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt.
4. A feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják:
4.1 A szerződés 2.1. pont pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.1 Aszód Város Önkormányzat, mint megbízó, megbízza a MEGÜ Egészségügyi és
Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: MEGÜ Bt.) megbízottat, hogy
területi ellátási kötelezettséggel folyamatos házigyermekorvosi ellátást biztosítson Aszód város
közigazgatási területén élő gyermeklakosok részére. Az Önkormányzat megbízza a MEGÜ Btt, az egészségügyi vállalkozás működési területén hozzá bejelentkezett gyermekek folyamatos
házi-gyermekorvosi ellátásának biztosítása érdekében, hétköznapokon a kiírt rendelési időkön
túl 16 - óráig készenléti orvosi szolgálattal.
4.2 A szerződés 2.2. pont pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.2 A MEGÜ Bt., mint megbízott, a megbízást elfogadja MEGÜ Bt. képviseletében eljáró
Szakácsné dr. Fischl Anna Tuovi ügyvezető ( egészségügyi tevékenység során használt név: dr.
Fischl Anna Tuovi ) házi gyermekorvosi alapellátást személyesen biztosító orvossal, és vállalja
az előző pontban leírt feladatok ellátását területi ellátási kötelezettség vállalásával. Egyben
kijelenti, hogy a házi-gyermekorvosi tevékenység folytatásához előírt jogszabályi feltételekkel
és a praxisjoggal rendelkezik. Oklevél kelte, száma: Pécs 2006.08.29. Száma: 69-141/2006.
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakvizsga 326/2018. Budapest 2018.04.25. Nemzeti Vizsgabizottság

Kijelenti, hogy működtetési joggal rendelkezik, az ÁNTSZ engedély utolsó ügyiratszáma:
XIV-R-034/01216-3/2013 Egészségügyi szolgáltató egyedi azonosító száma: 017398
Működési nyilvántartási szám: 67391, háziorvosi szolgáltatói kódja: 130095141.
4.3 A szerződés 10.5 . pont pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10.5 Amennyiben a MEGÜ Bt. bejelenti, hogy az 2. pontban felsorolt feladatok ellátását a
házi gyermekorvosi feladatokra biztosított pénzösszeg nem fedezi, azaz a területi ellátási
kötelezettséggel működtetett egyéni vállalkozás működése bizonyítottan önhibáján kívüli okból
ellehetetlenül, illetőleg jogszabályi változások miatt a háziorvosi alapellátás vállalkozási
formában tovább nem biztosítható, úgy
- a MEGÜ Bt. kérésére a Képviselőtestület 30 napon belül a különbözetet folyósítja, vagySzakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi háziorvos-szakorvost és a 8.) pont szerinti szakalkalmazottait
vonatkozó jogszabályok előírásai alapján közalkalmazotti státuszba veszi és
közalkalmazottként tovább foglalkoztatja.
4.4 A szerződés 13.2 . pont pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
13.2 Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi - Aszód város házi gyermekorvosa a gyermekorvosi
körzetet területi ellátási kötelezettség vállalásával személyében ellátó gyermekgyógyász
szakorvos, a Magyar Orvosi Kamara tagja - nem közalkalmazott, tevékenységét önálló
egészségügyi vállalkozás, a MEGÜ Bt. keretében, annak tagjaként, - alkalmazottjaként személyesen és más orvosok bevonásával a praxisjog birtokában végzi. A praxisában
bekövetkező esetleges változás esetén (státuszhely fennállásakor) pótlásáról - a háziorvosi
állások pályázati feltételei szerint – a vállalkozás maga gondoskodik és a Képviselőtestületet
tájékoztatja, a Szerződés következő pontjában foglaltak figyelembevételével.
5. A szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és
tartalommal hatályban lévőnek tekintik. A szerződés jelen szerződés módosítással együtt
érvényes.
6. Jelen megállapodás aláírására a polgármestert Aszód Város Önkormányzat képviselőtestületének 99/2019. (VIII.14.) számú határozata hatalmazta fel.
Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, értelmezték,
és azt mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
7. Dátum, a felek cégszerű aláírása:
Aszód, 2019. augusztus „……….”
………………………………
Aszód Város Önkormányzat
Megbízó
képv.: Sztán István polgármester
………………………………………
Aszódi Polgármesteri Hivatal
képv.: Dr. Ballagó Katalin jegyző

………………………………
MEGÜ Bt.
Megbízott
Szakácsné dr. Fischl Anna Tuovi
házi gyermekorvos
………………………………………
Aszódi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi ellenjegyző: Uti Csabáné ov.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. MÓDOSÍTÁSA
Iskola-orvosi feladatok ellátására
Egyrészről Aszód Város Önkormányzata (2170. Aszód, Szabadság tér 9.) képviseletében:
Aszód: Sztán István polgármester, mint megbízó (a továbbiakban: megbízó),
Másrészről: MEGÜ Egészségügyi és Mezőgazdasági Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:
2170 Aszód, Malom köz 16., cégjegyzékszám: 13-06-032422, adószám: 20226615-2-13)
képviseletében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi ügyvezető, üzletvezetésre jogosult tag,
személyes ellátásra kötelezett orvos egészségügyi tevékenység során használt neve: Dr.
Fischl Anna Tuovi; orvosi nyilvántartási száma: 67391) mint megbízott (továbbiakban:
megbízott) között, az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2017. július 4. napján egymással megbízási szerződést
kötöttek Iskola-orvosi feladatok ellátására.
2. Jelen szerződés módosítás oka, hogy az aszódi területi ellátási kötelezettségű házigyermekorvosi alapellátási körzet Fischlné dr. Horváth Anna praxisjoga, a háziorvosi praxisjog
vásárlásának támogatására kiírt pályázat keretében Szakácsné Dr. Fischl Anna Tuovi részére
kerül átadásra.
3. A megbízási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják:
3.1 A szerződés 1.2. pont pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
1.2
A MEGÜ Bt., mint megbízott, a megbízást elfogadja MEGÜ Bt. képviseletében eljáró
Szakácsné dr. Fischl Anna Tuovi ügyvezető ( egészségügyi tevékenység során használt név:
dr. Fischl Anna Tuovi ) az iskola-orvosi alapellátást mindenkor az érvényben lévő törényi
előírásoknak megfelelően biztosítja. Egyben kijelenti, hogy az iskolaorvosi tevékenység
folytatásához előírt engedéllyel és feltételekkel rendelkezik.
4. A szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és
tartalommal hatályban lévőnek tekintik. A szerződés jelen szerződés módosítással együtt
érvényes.
5. Jelen megállapodás aláírására a polgármestert Aszód Város Önkormányzat képviselőtestületének 100/2019. (VIII.14.) számú határozata hatalmazta fel.
Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, értelmezték,
és azt mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Aszód, 2019. augusztus „……….”
………………………………
Aszód Város Önkormányzat
Megbízó
képv.: Sztán István polgármester
………………………………………
Aszódi Polgármesteri Hivatal
képv.: Dr. Ballagó Katalin jegyző

………………………………
MEGÜ Bt.
Megbízott
Szakácsné dr. Fischl Anna Tuovi
házi gyermekorvos
………………………………………
Aszódi Polgármesteri Hivatal
pénzügyi ellenjegyző: Uti Csabáné ov.

