
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. március 30-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
86/2017. Kth. 
Feladat-ellátási szerződés módosítás  – iskolaorvosi feladatok ellátásáról 
 

H a t á r o z a t  
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. számú 

melléklet szerint Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Kovács Enikő Éva háziorvos 
között létrejött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását. 
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
dr. Kovács Enikő Éva háziorvossal kötendő – iskola-egészségügyi feladatok ellátására 
vonatkozó – módosított feladat-ellátási szerződés aláírására, a melléklet szerinti 
tartalommal.   

 
Határidő:  2017. március 31.  
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Simon István szociálpolitikai csoportvezető általa: szerződött fél 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Laskovicsné Terzics Edit sk.     Vizkeleti Szabolcs sk. 

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. március 31. 



 

 

1. sz. melléklet 
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS  

1. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata, (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 
15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviselője: Fülöp 
Róbert polgármester), mint megbízó  
 
másrészről: Dr. Kovács Enikő Éva háziorvos egyéni vállalkozó (székhelye:6400 Kiskunhalas, 
Felsőszállás puszta 000768/0008., telephelye: 6400 Kiskunhalas, Eötvös u. 3., adószám: 66413956-1-
23, nyilvántartási szám: 34821778, statisztikai számjel: 66413956-8622-231-03), között, mint 
megbízott között az alábbi feltételek mellett:  
 
A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2017. február 01. napi hatállyal, háziorvosi feladatok 
ellátására vonatkozóan feladat-ellátási szerződés jött létre, amely szerződést a felek az alábbiak szerint 
módosítanak. 
  
1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Bérleti szerződés 2. pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
2. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Önkormányzat) 

megbízza határozatlan időre dr. Kovács Enikő Évát, hogy a háziorvosi teendőket a 4. sz. 
felnőtt háziorvosi körzetben, - területi ellátási kötelezettséggel – a szerződés mellékletében 
meghatározott működési területen, valamint az iskola-egészségügyi feladatokat egészségügyi 
vállalkozás keretében lássa el, e szerződés hatályba lépésétől. 

2. Jelen szerződésmódosítás 2017. március 31. napjától hatályos és érvényes. 
3. A feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 

hatályban. A feladat-ellátási szerződés a feladat-ellátási szerződés módosításával együtt hatályos 
és érvényes. 

4. A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

 
Kiskunhalas, 2017. március 31. 
 
 
            Dr. Kovács Enikő Éva                              Kiskunhalas Város Önkormányzata 

              megbízott      megbízó 
Nyilvántartási száma: 34821778                                       Képviselő: Fülöp Róbert 
                     egyéni vállalkozó                                                Polgármester 
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
    Komlósné Dr. Fekete Anikó 

jegyző 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  

Csendes Ildikó 
Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 


