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ELŐTERJESZTÉS  
 

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2015. november 22-i ülésére 

 
a Marcali I. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladatellátási szerződésének módosításáról 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2015. július 28- i ülésén 
döntött arról, hogy a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzet tekintetében a korábban kiírt 
pályázaton egyedül pályázó dr Vincze András orvossal 2016. január 1. napjától feladatellátási 
szerződést köt. A szerződést a Tisztelt Képviselő- testület 2015. október 22- i ülésén 
jóváhagyta.  

A feladatellátási szerződés 4.1. pontjában meghatározott rendelési idő tekintetében 
azonban  dr Vincze András azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő- testülethez, hogy 
abban egy óra tekintetében módosítást szíveskedjen jóváhagyni. A módosítást követően a  
rendelési idők teljes egészében úgy alakulnának, ahogy a lakosság a helyettesítést megelőzően 
megszokta. 

Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a fentiek alapján hagyja jóvá a jelen 
előterjesztéshez mellékelt szerződés módosítást. 

 
Marcali, 2015. november 17. 
                Dr. Sütő László s.k. 
                                               polgármester   
 

Határozati javaslat 
 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő- testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) 
az előterjesztést megtárgyalta és a Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása 
érdekében 2016. január 1. napjától hatályos, a jelen előterjesztéshez mellékelt feladatellátási 
szerződés módosítását jóváhagyja. 
 
Felelős: Dr. Sütő László polgármester  
Határidő: értelem szerint 
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Feladatellátási szerződés módosítása Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzetére 
 

FELADATELLÁTÁSI 
SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁSA 
 
Amely létrejött egyrészről Marcali Város Önkormányzata (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., 
képviselő Dr. Sütő László polgármester, a továbbiakban: önkormányzat), 
 
másrészről a Vincze- MedArt Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8700 Marcali, 
Katona József utca 5/A. északi lph. 1/3., cégjegyzék száma: 14-09-314909, képviselője, 
egyben személyes ellátásra kötelezett háziorvos: Dr. Vincze András, a továbbiakban: 
háziorvos) között, (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek), 
 
a mai napon  az alábbi feltételek mellett: 
 

 
 

1. Szerződő Felek a közöttük 2015. október 21. napján létrejött feladatellátási szerződés  
4.1. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 
 

„4.1. A háziorvos vállalja, hogy a jelen szerződés 2. pontjában megjelölt 
háziorvosi tevékenységet a rendelkezésre álláson túl az alábbiak szerinti 
rendelési időben, de heti legalább 20 órában végzi, melynek megváltoztatását 
köteles az önkormányzatnak előzetesen bejelenteni.  

 
A Marcali, Tavasz u. 13. szám alatti rendelőben: 

 
Hétfő 8.00- 12.00 
Kedd 8.00- 12.00 
Szerda 8.00- 11.00 

14.30- 15.30 
Csütörtök 8.00- 11.00 
Péntek 8.00- 11.00 

 
A Marcali, Horvátkúti u. 56. szám alatti rendelőben: 

 
Csütörtök 13.00- 15.00 

 
2. Jelen szerződés aláírására Marcali Város Polgármesterét Marcali Város 

Önkormányzata Képviselő- testületének …/2015. (XI.19.) számú képviselő- testületi 
határozata hatalmazta fel. 
 

3. A Szerződős Felek között 2015. október 21. napján létrejött feladatellátási szerződés 
egyebekben hatályában változtatás nélkül fennmarad. 

 
4. A fent nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény és a Rendelet szabályai az irányadók. 

 



Feladatellátási szerződés módosítása Marcali I. számú felnőtt háziorvosi körzetére 
 

5.   Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen jogügylet kapcsán felmerült vitás kérdéseket 
elsősorban peren kívül kívánják rendezni, azonban ennek meghiúsulása esetén kikötik 
a Marcali Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok szerint a Kaposvári Törvényszék 
kizárólagos illetékességét. 

 
Kelt, Marcali, 2015. november 19. 
 
   
  ………………………                   ….…………………….. 
  Dr Sütő László      Dr Vincze András     
    polgármester             a  Vincze-MedArt Kft. képviselője 
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