iktatószáma:

Feladatellátási-szerződés módosítása és
elő-feladatellátási megállapodás

amely létrejött egyrészről:
Oroszlány Város Önkormányzata (székhelye: 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78., adószáma:
15729631-2-11, bankszámla száma: 12028003-00254374-00100004; képviseli: Lazók Zoltán
polgármester) továbbiakban: Önkormányzat, valamint
PRESI-DENT 2006 Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: egészségügyi szolgáltató,
cégjegyzékszáma: 11-09-012022, székhelye: 2840 Tatabánya, Béla király krt. 57. Fsz., adószám:
13838829-2-11, képviseli: Dr. Veréb Attila fogorvos, anyja neve: Németh Márta, lakcíme: 2837
Vértesszőlős, Sólyom u. 60.), és
Dr. Müller Fanni (pecsétszám: 90777, szül. hely, idő: Tatabánya, 1996.05.02. anyja neve: Gyurcsik
Csilla, adószáma: 8472381080, TAJ száma: 110847760, lakcíme: 2856 Szákszend, Száki utca 42.)
alkalmazott fogorvos
között, fogorvosi alapellátás biztosítása és elő-feladatellátási megállapodás tárgyában, a továbbiakban
együttesen: Felek, között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
Önkormányzat és Egészségügyi Szolgáltató előzményként rögzítik, hogy 2013. május 9. napján
feladatellátási szerződést (továbbiakban: alapszerződést) kötöttek az oroszlányi IV. számú fogászati
körzet folyamatos fogászati alapellátásának biztosítása céljából.
Egészségügyi Szolgáltató képviselője bejelentette, hogy 2021. február 1. napjától a PRESI-DENT 2006
Egészségügyi és Szolgáltató Kft. alkalmazásában Dr. Müller Fanni fogorvos végezné a körzet
fogorvosi alapellátási feladatait, aki az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál jelen elő-feladatellátási
megállapodása birtokában megindítja a praxisjog megszerzéséhez szükséges eljárást.
1. Felek az alapszerződés 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenység folytatásához szükséges feltételekkel
rendelkezik és kötelezettséget vállal a folyamatos fogorvosi ellátásra, melyet 2021. február 1.
napjától alkalmazottja Dr. Müller Fanni köteles személyesen ellátni. Alkalmazott fogorvos
kijelenti, hogy vállalja az alapszerződés 1. számú mellékletében részletezett oroszlányi IV. számú
fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátását és haladéktalanul bemutatja önkormányzatnak a
később megszerzett praxisjogát igazoló iratokat.
2. Felek az alapszerződés 5. pontjának első mondatát az alábbiak szerint módosítják:
Egészségügyi Szolgáltató és szakszemélyzete hetente legalább 30 órát, a lakosság számára kedvező
délelőtti, illetve délutáni időtartamban felváltva rendel.
3. Felek az alapszerződés 7. pontját törlik.
4. Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az alkalmazott fogorvos
munkaszerződését és a feladatellátást végző személy módosulása miatti működési engedély
módosítást bemutatja Önkormányzatnak.
Az alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak.
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Szerződő felek, ezen szerződést elolvasták, ezt követően értelmezték, rendelkezéseit megértették,
azokat önmagukra nézve kötelezőnek elismerték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
Oroszlány, 2020. december 4.
Oroszlány Város Önkormányzata
képviseletében:

PRESI-DENT 2006 Kft. képviseletében:

………………………………
Lazók Zoltán
polgármester

………………………………
Dr. Veréb Attila

…………………………………
Dr. Müller Fanni

Ellenjegyzem:

Pénzügyi ellenjegyző:

…………………………………….
Dr. File Beáta
jegyző

…………………………………….
Bársony Éva
pénzügyi osztályvezető
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