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1. Melléklet a 114/2022.(XI.02.) határozathoz 

Feladat-ellátási szerződés  
1. számú módosítása 

tartós helyettesítés miatt 
 

amely létrejött  

egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 

másrészről Dr. Papp és Társai Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 3752 
Szendrő, Rákóczi F. út 19. adószáma: 21318216-1-05, képviseli: Dr. Fridel Mária), a továbbiakban, 
Megbízott között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 1997. november 25. napján háziorvosi szolgálat 
területi ellátására működési szerződés jött létre.  Az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000. évi II. törvény 2/B. §-ában foglalt követelményeknek, valamint a praxisközösségekről 
szóló 53/2021 (II.9.) Korm. rendeletnek való megfelelés miatt Edelény Város 
Önkormányzata egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 
11/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott I. számú 
felnőtt háziorvosi körzet ellátására felek 2021.04.29. napján új feladat-ellátási 
szerződést kötöttek. 

2. Szerződő felek edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Papp Kálmán Dénes 
háziorvos halála miatt az edelényi I. számú felnőtt háziorvosi körzet tartós 
helyettesítéssel történő ellátása érdekében a feladat-ellátási szerződést az alábbiak 
szerint módosítják: 
 

2.a) Feladat-ellátási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. A személyes ellátásra kötelezett orvos a betöltetlen praxis tartós helyettesítésére: 
Dr. Fridel Mária  (születési hely: …………. , születési idő: ……………., anyja neve: ………….), 
………….. szám alatti lakos.” 

 

2.b) Feladat-ellátási szerződés 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12. Rendelési idő: 
 

nap idő ellátás megnevezése 
hétfő    rendelés 

prevenciós rendelés 
kedd    rendelés 

prevenciós rendelés 
szerda     rendelés 

prevenciós rendelés 
csütörtök     rendelés 

prevenciós rendelés 
péntek     rendelés 

prevenciós rendelés 
 

Rendelkezésre állási idő:  
- hétfő  
- kedd  
- szerda,  



- csütörtök  
- péntek  
Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a megbízóval és 
az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek megállapodása alapján 
módosítható.” 
 

2.c) Feladat-ellátási szerződés 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„17. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre jön lére, azzal, hogy a praxisjog 
értékesítése esetén a feladat-ellátási szerződés az új feladat-ellátási szerződés 
megkötésével megszűnik.” 

3. Felek kijelentik és hozzájárulnak, hogy a közöttük létrejött szerződéses jogviszony során az 
egymás tudomására jutott és megismert személyes adatokat, az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és 
a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai 
uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő 
jogokat, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával, ügyviteli 
célból, a szükséges mértékben kezelik. 

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen feladat-ellátási szerződés módosítása – 
az ellátási érdekre tekintettel - 2022. november 1. napján lép hatályba.  
Szerződő felek a feladat-ellátási szerződés módosításában foglaltakkal egyetértenek, azokat 
kölcsönösen elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írják alá. 
A jelen feladat-ellátási szerződés módosítása egymással mindenben megegyező hat eredeti 
példányban készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
aláírtak. 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2022. (XI. ….) határozattal a feladat-ellátási 
szerződés módosítását jóváhagyta. 
 
E d e l é n y, 2022. …..…..     E d e l é n y, 2022. …..….. 
 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
         Megbízó        Megbízott 

 
 

Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
 
 

Hitelesítés: 
 
Damak Község Önkormányzata               ………………………………  
…/2022. (….) határozatával jóváhagyta.              polgármester 
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