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ELŐTERJESZTÉS 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. február 26-án tartandó nyilvános ülésére 

 
Háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítása 

 

Előterjesztő: Tóth János Zoltán polgármester 

Előkészítette: Lutár Mária jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Karasszon Diana háziorvos kérelemmel fordult a szigligeti háziorvosi körzetet fenntartó 

önkormányzatokhoz, hogy a háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződést 

módosítsák. A tevékenységet a továbbiakban a dr. Karasszon és Társa Bt helyett a Dr. 

Karasszon Diana Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság látja el. (kérelem az előterjesztés 

melléklete.)  

 

A háziorvos kezdeményezése alapján a háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási 

szerződés módosítását javasolom az előterjesztéshez csatolt módosító okirat szerint.  

 

Határozati javaslat: 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete dr. Karasszon és Társa Bt-vel 2003. 

március 13-án háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés módosítását az 

előterjesztéshez csatolt „2. számú módosítás” szerint elfogadja.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Megbízási szerződés háziorvosi 

tevékenységre 2. számú módosítás” aláírja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth János Zoltán polgármester 

 

 

Hegymagas, 2018. február 8. 

 

 

Tóth János Zoltán 

    polgármester 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Háziorvosi tevékenységre 

2. számú módosítás 

 

mely létrejött egyrészről 

 

Szigliget Község Önkormányzata (Szigliget, Kossuth u. 54.) képviseli: Balassa Balázs polgármester 

Hegymagas Község Önkormányzata (Hegymagas, Szigligeti u. 13.) képviseli: Tóth János Zoltán 

polgármester 

Raposka Község Önkormányzata (Raposka, Fő u. 51.) képviseli: Bolla Albert polgármester 

mint megbízó (továbbiakban együtt: Megbízó) 

másrészről dr. Karasszon és Társa Bt. 8264 Szigliget, Kossuth u. 23. képviseli dr. Karasszon Diána 

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 

továbbá dr. Karasszon Diana Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság 8264 Szigliget, Kossuth 

u. 23. képviseli dr. Karasszon Diána (továbbiakban: Megbízott) 

 

között területi ellátási kötelezettséggel végzett háziorvosi ellátás tárgyában létrejött megbízási 

szerződés módosításáról. 

 

Megállapodó felek az általuk 2003. március 13-án háziorvosi tevékenység ellátására kötött megbízási 

szerződést (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják. 

 

1. Szerződő felek véglegesen és visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött 

Szerződés kizárólag a Megbízott személyében, a Megbízott kérésére annyiban módosul, hogy a dr. 

Karasszon és Társa Bt. helyébe a szerződésben korábbi feltételekkel Megbízottként dr. Karasszon 

Diana Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság lép. 

 

2. Az új Megbízott a megbízási szerződés módosítás aláírásával egyidejűleg csatolja hiteles 

cégkivonatát. Szerződő felek rögzítik, hogy a korábbi Szerződés és annak 2012. december 20. napján 

kelt 1. számú módosítása mindenben változatlan, azok tartalmát az új Megbízott ismeri, és magáénak 

tudja. 

 

3. Felek rögzítik, hogy a bérlő személyének megváltozásához Szigliget Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete /2018. (…) Kt. számú, Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

/2018. (….) Kt. számú, Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete /2018. (…..) számú 

határozatával hozzájárult. 

 

4. A szerződés más pontjai változatlan feltételekkel érvényben maradnak. 

 

Szigliget, 2018. ….. 

 

 

 

 Balassa Balázs      dr. Karasszon Diána 

  polgármester               háziorvos 

     Megbízó               Megbízott 

  

 

 

 Bolla Albert         Tóth János Zoltán 

 polgármester             polgármester 

    Megbízó                 Megbízó 


