




SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: EMERGENCY SERVICE KFT. 

Képviseli: DR. RUS JÁNOS 

Székhely: 1130 BUDAPEST, TOPOLYA U. 4-8.  

Elérhetőség: 

tel.: 0617795110 

fax.: 0617795119 

e-

mail: 
info@emergencyservice.hu 

Adószám: 13789581-2-41 

Bankszámlaszám: 12100011-17589053-00000000 

Kapcsolattartó: DR. RUS JÁNOS 

 

mint központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásával megbízott (a továbbiakban: 

Megbízott), másrészről a 

 

Név: MARCALI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 

Képviseli: DR. SÜTŐ LÁSZLÓ, társulás elnöke 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Elérhetőség: 

tel.: 85/501-072 

fax.: 85/501-055 

e-

mail: 
bereczk.balazs@marcali.hu 

Adószám: 15571548-2-14 

Bankszámlaszám: 10403947-39412968-00000000 

 

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó; a továbbiakban együttesen: Felek) között, az 

alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 

 

Preambulum 

 

Felek rögzítik, hogy Megbízó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Háziorvosi ügyeleti ellátás 

biztosítása” tárgyában, amely eljárás nyertese Megbízott lett. Felek a szolgáltatási szerződést 

2018. december 4-én kötötték meg (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés időtartama a 

Szerződés 4.2-4.4. pontjaiban foglaltak szerint 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tart 

azzal, hogy legfeljebb kétszer egy-egy évvel meghosszabbítható Megbízó nyilatkozata 

alapján. Megbízó először a 2019. október 2-én nyilatkozott, hogy a Szerződést a 2020. január 

1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra meg kívánja hosszabbítani. A Szerződés 4.4. 
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pontja szerint szerződés-hosszabbítás esetén a Szerződés 2.1. pontjában foglalt díj a KSH 

inflációs ráta 100 %-ával megemelkedik, illetve a lakosságszám az OEP adatai alapján 

tárgyév január 1-jei adatra módosul. 

Felek megállapítják, hogy a fenti díjemelkedés – tekintettel az orvos és egészségügyi 

szakdolgozói bérek emelkedésére és az egyre növekvő elvándorlási hullámra – nem fedezi 

Megbízott megnövekedett kiadásait, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

132. § (2) bekezdése alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Szerződés 2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2.1. A Megbízó által fizetendő díj: 520 Ft/fő/év.” 

 

2. A Szerződés jelen szerződésben foglalt módosításokkal nem érintett részei változatlan 

tartalommal továbbra is érvényesek és hatályosak. Felek jelen szerződést és a Szerződés jelen 

szerződésekkel módosított változatát, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el, kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak és a 

szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 

 

Marcali, 2020. február …... 

 

 

………………………………………… 

Marcali, 2020. február …….. 

 

 

………………………………………… 

DR. SÜTŐ LÁSZLÓ 

társulás elnöke 

Megbízó 

DR. RUS JÁNOS 

ügyvezető 

Megbízott 

 

 

 

PÉNZÜGYI SZEMPONTBÓL ELLENJEGYZEM: 

 

………………………………………… 

ZAJCSUK LAJOS 

pénzügyi irodavezető 

 



 
Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 

 
    8700 Marcali Rákóczi u. 11. 

          85/501-001 / 85/501-055 

      www.marcalikisterseg.hu 
 

Ügyiratszám: 2400/2020      6. számú előterjesztés 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

A Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának  

a 2020. február 19-én tartandó ülésére  

a Központi háziorvosi ügyeleti ellátás 2020. évi ellátásáról 

 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 

 

A Társulás 2018. december 4-én kötött szerződést az Emergency Service Kft-vel a Központi 

Háziorvosi Ügyelet feladatainak ellátására. A Szerződés időtartama a Szerződés 4.2-4.4. 

pontjaiban foglaltak szerint 2019. január 1-től 2019. december 31-ig tart azzal, hogy 

legfeljebb kétszer egy-egy évvel meghosszabbítható. Megbízó a 2019. október 2-én 

nyilatkozott, hogy a Szerződést a 2020. január 1-től 2020. december 31-ig terjedő időszakra 

meg kívánja hosszabbítani. A Szerződés 4.4. pontja szerint szerződés-hosszabbítás esetén a 

Szerződés 2.1. pontjában foglalt díj a KSH inflációs ráta 100 %-ával megemelkedik, illetve a 

lakosságszám az OEP adatai alapján tárgyév január 1-jei adatra módosul. 

 

A szerződés szerinti díjemelkedés – tekintettel az orvosok és egészségügyi szakdolgozók 

számára megállapított bérminimumra – nem fedezi Megbízott megnövekedett kiadásait. 

Tekintettel arra, hogy az ajánlat megtételekor a 2019. évben életbe lépő béremelés mértékéről 

a Kft.-nek nem volt tudomása, a díj tekintetében a szerződés módosítását kezdeményezte. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § (3) bekezdése alapján, ha a 

Szerződésben szereplő ellenérték növekedése az eredeti ellenérték 5%-át nem éri el, a 

módosítás nem eredményezi a szerződés gazdasági egyensúlyának megváltozását az 

ajánlattevő javára. 

 

Fentiek figyelembe vételével a szerződés alábbi tartalmú módosítását javasolt 

kezdeményezni: 

 

„2.1. A Megbízó által fizetendő díj: 520 Ft/fő/év.”  

 

 

Határozati javaslat 

 

A Társulási Tanács a Központi háziorvosi ügyeleti 2020. évi ellátásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, az alábbi határozatokat hozza: 

 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a mellékelt szerződés módosítás 

aláírására 

 



 

Felelős: Dr. Sütő László, társulás elnöke 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Marcali, 2020. február 13. 

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. 

elnök 
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