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Pázmánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 07. napján 

meghozott a fogorvosi helyettesítési szerződés meghosszabbításáról és módosításáról 

szóló 85/2018.(V.07.) határozatát a mellékelt tervezet szerint módosítja. 

A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan formában és tartalommal 

hatályban maradnak. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  értelemszerűen 

Felelős:   jegyző, polgármester 

 

 

  



HELYETTESÍTÉSI SZERZŐDÉS  

FOGÁSZATI ELLÁTÁSRA 

1. számú módosítása 

 

mely létrejött: Pázmánd Község Önkormányzata (székhely: 2476 Pázmánd, Fő u. 80., 

képviseli: dr. Virányiné dr. Reichenbach Mónika polgármester), mint Megbízó, adószám: 

15362993-2-07      mint megbízó 

valamint Szép és Ép Fog Kft. (képviseli: Dr Jenei András ügyvezető igazgató-fogszakorvos. 

2225 Üllő, Kossuth Lajos u. 22. adószám: 23553255-1-13; cégjegyzékszám:13-09-150823 

mint egészségügyi szolgáltató mint megbízott 

között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy P/1349/5/2018. szám alatt iktatott 2018. május 15. 

napján egymással fogászati ellátásra vonatkozó helyettesítési szerződést kötöttek. 

2. A feladat-ellátási szerződést (továbbiakban: szerződés) az alábbiak szerint módosítják: 

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

1.Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja Pázmánd településen a háziorvosi, 

házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 

rendeletben foglalt felnőtt /gyermek- fogorvosi körzet működtetését, területi ellátási 

kötelezettséggel, amely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja és az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. tv. (a továbbiakban: Eütv.) 152. § (1) bekezdés b.) pontja alapján a Megbízó 

feladatát képezi. 

 

2.2.A szerződés 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

9. Megbízott köteles gondoskodni az 1. pontban vállalt feladat ellátásában részt vevő 

egészségügyi szakdolgozó Csorba László Attiláné (sz: Szabó Erika; 1960.03.22. an: 

Siklósi Rozália) Lakóhelye 1038 Budapest, Újliget sétány 3. (Tajszáma: 072148804, 

adóazonosító száma: 8340481932, Működési nyilvántartási igaszolvány száma: 

26889) foglalkoztatásáról. Megbízott köteles gondoskodni a körzet működtetése 

keretében foglalkoztatott szakdolgozójának feladatai ellátásához szükséges és a 

hatályos jogszabályokban előírt oktatásáról, továbbképzéséről, továbbá köteles 

gondoskodni arról is, hogy foglalkoztatott munkatársai a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő - képesítéssel rendelkezzen.  

 

3.  A szerződés fenti módosítással nem érintett pontjait a felek változatlan formában és 

tartalommal hatályban lévőnek tekintik.  

A szerződés jelen szerződés módosítással együtt érvényes. 

4.  Jelen szerződés módosítás a felek aláírásával lép hatályba. 

5. Jelen megállapodás aláírására a polgármestert Pázmánd Község Önkormányzat 

képviselő- testületének ----/-------. (-------.) számú határozata hatalmazta fel. 

 

 



Szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, 

értelmezték,  és azt mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

Pázmánd, 2018. ……………………….. 

 

dr Virányiné dr Reichenbach Mónika                            Dr Jenei András 

                   polgármester       igazgató-fogszakorvos  

              Pázmánd Község Önkormányzata                 Szép és Ép Fog Kft.   

      képviseletében                      képviseletében 

 

 

jogi ellenjegyző: Járfás Andrea 

         jegyző 

 

 

pénzügyi ellenjegyző: Kratancsik Anna 

   ügyintéző 

 

 

 


