
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2014. december 04-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

138/2014. (XII.04.) sz. határozata 
 

Az 5. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása 
 

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. 
 
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. 
 

 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

dr. Vaskó Ernő s.k.      Polics József s.k. 
   címzetes főjegyző          polgármester 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
 



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 szerződésmódosítás). 
 
2./ Felek megállapodnak abban, hogy a feladat-ellátási szerződés 2. számú melléklete helyébe 
jelen szerződésmódosítás 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 szerződésmódosítást 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 138/2014. (XII.4.) sz. határozatával hagyta jóvá. 
 
Komló, 2014. december 4. 
 
 
 

  dr. Vaskó Ernő   Polics József 
   címzetes főjegyző   polgármester 


