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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

 

Bizottság Hatáskör 

Szociális és egészségügyi bizottság SZMSZ I. melléklet I./C.) 1. pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívottak: 

 
Dr. Gábor Amália háziorvos  7300 Komló, Kossuth L. u. 103 gabor@gamedbt.t-online.hu 

 

Határozatot kapják: 

 
Dr. Gábor Amália háziorvos  7300 Komló, Kossuth L. u. 103 gabor@gamedbt.t-online.hu 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 5. számú háziorvosi körzetben háziorvosi teendőket ellátó/átvállaló GA-MED 

Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság képviselője, dr. Gábor Amália azzal a kérelemmel 

fordult az Önkormányzathoz, hogy a 2012. december 20. napján kötött – és 2013. július 1-jén 

módosított – feladatellátási szerződés 2. számú mellékletében található rendelési időt 

módosítani kívánja. Kérését azzal indokolta, hogy a péntek délutáni rendelési idő (13.30-

14.30 óra között) az eddigi tapasztalatok alapján jórészt kihasználatlan, ezért annak 

időtartamával a péntek délelőtti rendelési időt növelné meg (7.00-10.00 óra helyett 7.00-11.00 

óra). 

 

A szerződés módosítás jelen előterjesztés 1. számú mellékletében található.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális és egészségügyi bizottság 

véleményének figyelembevételével a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t: 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében, a 

Szociális és egészségügyi bizottság véleményének figyelembevételével – megtárgyalta az 5. 

sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosításáról szóló előterjesztést és az 

alábbi határozatot hozza:  

 

1.)  A Képviselő-testület jóváhagyja az 5. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási 

szerződésének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződés 

módosításának aláírásáról gondoskodjon. 

 

3.)  A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított feladat-ellátási 

szerződések egy aláírt példányát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi 

Hivatala részére küldje meg. 

 
 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Polics József polgármester 

 

 

Komló, 2014. november 25.         

 

 

Polics József 

polgármester 



 

1. sz. melléklet 

 

Feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítása 
 

mely létrejött egyrészről 

 

Komló Város Önkormányzat 

székhely:   7300 Komló, Városház tér 3. 

képviseli:   Polics József polgármester 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről 

 

GA-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 

székhely:   7300 Komló, Kossuth L. u. 103. 

cégjegyzékszám:  02-06-068752 

adószám:  20585255-1-02 

képviseli:   dr. Gábor Amália 

(a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Felek rögzítik, hogy 2012. december 20. napján feladat-ellátási szerződést kötöttek egymással 

az 5. számú háziorvosi körzet háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására, melynek 1. 

számú mellékletét 2013. július 1. napján módosították (1. számú szerződés módosítás). 

 

2./ Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete helyébe 

jelen szerződés módosítás 1. számú melléklete lép a szerződés aláírásának napjával. 

 

3./ Felek a feladat-ellátási szerződés, és annak 1. számú szerződés módosítása egyéb 

rendelkezéseit változatlan tartalommal érvényben lévőnek tekintik. 

 

Jelen szerződés módosítást Felek, mint akaratukkal mindenben megegyező, helybenhagyólag 

aláírják. 

 

Komló, 2014. december 4. 

 

 

 

………………………………….   ………………………………… 

 Polics József      dr. Gábor Amália 

      Önkormányzat      Egészségügyi szolgáltató 

 

Záradék: 

A feladat-ellátási szerződés 2. számú módosítását Komló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a …/2014. (XII.4.) sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Komló, 2014. december 4. 

 

 

dr. Vaskó Ernő   Polics József 



   címzetes főjegyző   polgármester 



1. sz. melléklet 

 

 

2. sz. melléklet 

 

 

Rendelési idő: 

 

Hétfő:   7.00-10.00 és 13.30-14.30 

 

Kedd:   7.00-11.00 

 

Szerda:  7.00-10.00 és 13.30-14.30 

 

Csütörtök:  7.00-10.00 és 13.30-14.30 

 

Péntek:  7.00-11.00 


