Ügyiratszám: CSU/542-13/2020.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi alapellátásáról
egységes szerkezetbe foglalva

amely létrejött
Csurgó Város Önkormányzata
(székhely: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. képviseletében: Füstös János polgármester), mint
Megbízó
másrészről
a „RuVör-MED Kft. (adószám: 24299644-1-14, Cg.: 14-09-313432; székhelye: 7400
Kaposvár, Szántó u. 5. képviselője: Dr. Rus János, Vörhendi Péter) – a továbbiakban:
Feladatellátó,
(Együttes említésük esetén Felek vagy Szerződő Felek.) között az alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek szerint:
PREAMBULUM

1. A szerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, 2. számú felnőtt
háziorvosi praxis feladatainak ellátására, az önálló orvosi tevékenységéről szóló 2000.
évi II. törvény 2/B. § szerinti feladat-ellátási szerződés ellátás megkötése.
2. A megbízó a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatai körében az
egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében feladat ellátási szerződést köt a
2.számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó Csurgó város önkormányzati
rendeletében meghatározott közigazgatási területére, valamint Somogycsicsó és
Csurgónagymarton községek közigazgatási területére kiterjedő kötelező egészségügyi
alapellátási feladatok ellátására a RuVör-MED Kft.-vel.
3. A Feladat-ellátási szerződés Csurgó Város Önkormányzata, mint gesztor
önkormányzat és a RuVör-MED Kft. között kétoldalúan jött létre. A gesztor
önkormányzat a csatolt települések önkormányzatait képviseli.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A SZEMÉLYES ELLÁTÁST NYÚJTÓ ORVOS

4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés a Csurgó Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
szóló 3/2017.(II.16) önkormányzati rendeletében meghatározott felnőtt háziorvosi
körzet, háziorvosi feladatainak ellátására jött létre. A felnőtt háziorvosi körzet ellátási
területe Csurgó Város Önkormányzata rendeletében meghatározott közigazgatási
területe, valamint Somogycsicsó és Csurgónagymarton községek közigazgatási
területére terjed ki.
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5. Jelen megállapodás szerint a Megbízó önkormányzati rendeleteiben szereplő felnőtt
háziorvosi körzet háziorvosi alapellátás feladatait a RuVör-MED Kft.
alkalmazottjaként, Dr. Zakariás-Bedő Mária Margit személyes ellátásra
kötelezett háziorvos látja el, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak szerint háziorvosi
ellátás gyakorlására jogosult. Dr. Zakariás-Bedő Mária Margit működési
nyilvántartásban való azonosítója: 74046, orvosi diplomájának száma: 292/2011.
Személyes ellátásra kötelezett orvos ezúton önkéntesen és kifejezetten személyes
adatai kezeléséhez – e szerződés teljesítése érdekében és ahhoz szüksége mértékben –
hozzájárul. 1Dr. Zakariás-Bedő Mária Margit praxisjogos orvos távollétéig tartós
helyettesítéssel látja el a Feladatellátó a háziorvosi praxist. 22020. április 1-jétől a
tartós helyettes orvos Dr. Bojtor Éva – működési nyilvántartásban való
azonosítója:69619, orvosi diplomájának száma: 69-18/2008. – lesz.
6. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a háziorvosi körzetben az orvosi rendelést, a
jelen szerződésben foglalt helyen és időben kell teljesíteni, a jelen szerződésben
foglaltak szerint.
7. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladatellátó az ellátást, a mindenkor
hatályos jogszabályokban - a szerződés megkötésekor, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben - foglaltak
szerint látja el, a megbízást a háziorvosi alapellátásra vonatkozó, mindenkori
jogszabályokban foglaltak szerint kell teljesíteni. Megbízónak jogában áll a
jogszabályok betartását ellenőrizni.
8. Feladatellátó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tevékenység ellátásához
szükséges engedélyekkel rendelkezik.
9. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladat-ellátási szerződést egymással
2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg.
RENDELÉSI IDŐ, A SZEMÉLYES ELLÁTÁST NYÚJTÓ HELYETTESÍTÉSE, A HELYETTESÍTÉS RENDJE

10. 3,4
A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a Feladatellátó a háziorvosi
alapellátás keretében a rendelést a háziorvosi körzetben az alábbiak szerint biztosítja.
Csurgó, Soltra u. 14.
Hétfő:

09.00-12.00
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Kedd:
Csütörtök:
Péntek:

13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00

Csurgónagymarton, Petőfi u. 47.
Szerda:

13.45-14.15

Somogycsicsó, Kossuth u. 1
Szerda:

14.30 -15.00

Rendelkezésre állási idő hétfőtől péntekig: 07.00-15.00
11. Megbízott vállalja az ágazati jogszabályokban előírt rendelési idő betartását. Vállalja
továbbá, hogy a rendelési idő változtatását - ésszerű időtartamon belül - előzetesen
egyezteti a Megbízóval.
12. Megbízott vállalja, hogy Csurgó 2. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó
ellátottak részére a mindenkor érvényes jogszabályok szerint, a szakma szabályainak
megfelelő orvosi ellátást nyújt a 10. pontban rögzített időben.
13. Megbízott köteles a Megbízóval, az önkormányzatok polgármestereivel, a képviselőtestületekkel a Somogy Megyei Kormányhivatallal, a Nagyatádi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályával együttműködni. A Megbízott együttműködik a
Megbízónak az általános egészségügyi információs, igazgatási feladatai (statisztikai
adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések) ellátásában.
14. Megbízott tudomásul veszi, hogy a háziorvosi szolgálat számára előírt
nyilvántartásokat köteles vezetni és a meghatározott szakmai adatszolgáltatási
kötelezettségének eleget tesz, továbbá feladata ellátásának ellenőrzését az arra jogosult
szervek és a Megbízó részére lehetővé teszi.
15. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a személyes ellátást nyújtó orvos
akadályoztatása, szabadsága, illetve egyéb távolléte idejére – az ezt szabályozó
rendeletnek megfelelően – a feladatellátó, saját költségén köteles a személyes ellátást
nyújtó orvos helyettesítéséről gondoskodni a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben és
hatósági engedélyben foglaltak szerint.
16. 5A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett orvos
távolléte esetén gondoskodik a helyettesítésről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja.
A helyettesítés időtartama alatt a napi rendelés elsősorban a megbízott által használt
központi Csurgói rendelőben történik, illetve kifejezetten indokolt esetben a működési
engedélyt kiadó szervhez benyújtott írásos kérelem alapján történhet azonos
településen, de más háziorvos rendelőjében is. A helyettesítő személyéről, annak
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rendelője címéről és rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot írásbeli tájékoztató
kifüggesztésével, a megbízottnak kell tájékoztatást adni. A feladatellátó a személyes
ellátásra kötelezett orvos 5 napot meghaladó távollétét köteles bejelenteni a megbízó
önkormányzatok polgármestereinek. A szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a
háziorvosi alapellátás keretében személyes ellátást nyújtó helyettes orvos:
Dr. Horváth Tibor (pecsétszám: 72076)
17. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy az egészségügyi szolgáltató, a működési
engedélyében meghatározott helyettes személyét indokolt (pl. a megnevezett helyettes
a helyettesítést nem vállalja tovább) esetben jogosult egyoldalúan megváltoztatni,
melyet köteles az önkormányzatnak írásban bejelenteni. A helyettes személyének eseti
alkalommal történő, egyoldalú megváltoztatása a jelen szerződés külön módosítását
nem igényli.
18. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a helyettes orvos eseti vagy tartós
akadályoztatása esetében, az egészségügyi szolgáltató jogosult a helyettesítésről
további, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltaknak megfelelő harmadik személy
orvos útján gondoskodni. Az egészségügyi szolgáltató tartós, 30 munkanapot
meghaladó helyettesítés esetében, köteles a helyettesítés tényét és az eseti helyettes
orvos személyét, a helyettesítés rendjét az önkormányzatoknak és mindazon
személyeknek, akik felé az egészségügyi szolgáltató e körben kötelező bejelentési
kötelezettséggel tartozik, írásban bejelenteni.
19. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a lakosságot az eseti helyettesítésről, annak
módjáról és helyéről, az eseti helyettesítés ideje alatti rendelési időről a Feladatellátó
köteles tájékoztatni úgy, hogy az eseti helyettesítésre vonatkozó adatokat a háziorvosi
körzet rendelőjében ki kell függeszteni, továbbá az érintett önkormányzatokat
haladéktalanul elektronikus úton értesíteni kell.
20. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a rendelés helye a következő orvosi
rendelőkben zajlik, amely a megbízó önkormányzatok 100%-os tulajdonát képezi:
8840 Csurgó, Soltra Alajos u. 14.
8726 Somogycsicsó, Kossuth u. 1.
8840 Csurgónagymarton, Petőfi u. 47.
21. 6Szerződő felek rögzítik, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben a feladatellátó
szakápolót foglalkoztat, aki a feladatát a személyes ellátást nyújtó orvos szakmai
irányítása mellett végzi. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Bognár Judit
szakápolót 2020. márciustól 20-tól foglalkoztatja, aki felett gyakorolja a munkáltatói
jogokat és teljesíti a munkáltatói kötelezettségeket.
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22. Felek rögzítik, hogy Megbízó a háziorvosi alapellátás biztosítása céljából, az ahhoz
szükséges időtartamra, a szükséges – 20. pontban felsorolt - orvosi rendelő
helyiségeket és a háziorvosi ellátáshoz szükséges egyéb helyiségeket (különösen
orvosi szoba, váró) a Megbízottak részére díjmentesen használatba, rendelkezésére
bocsátják. A megbízott a rendelőben egyéb egészségügyi tevékenységet csak Megbízó
előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek
időlegesen és ingyenesen sem engedheti át, albérletbe nem adhatja. A megbízott
köteles a rendelőket és az átvett ingóságokat rendeltetésszerűen, elvárható
gondossággal kezelni. Köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a rendelő és
az ingóságok értékét és állagát megvédje.
AZ ÜGYELETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

23. A feladatellátó illetve a személyes ellátást nyújtó orvos az ügyeleti ellátásban való
részvételre e szerződés alapján nem kötelezett.
A RENDELÉS HELYÉT BIZTOSÍTÓ INGATLAN

24. Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben az egészségügyi szolgáltató a
tevékenységét az önkormányzat tulajdonát képező – 20. pontban meghatározott ingatlanban végzi, úgy az ingatlan, az egészségügyi szolgáltató székhelyeként,
telephelyeként, vagy fióktelephelyeként, a cégjegyzékben bejegyzésre kerüljön.
25. Szerződő felek rögzítik, hogy a használatba vett épületek (orvosi rendelők) műszaki
meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra
melletti szivárgás stb.) az épület tulajdonosa, azaz a Megbízó kötelesek viselni.
A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

26. A Megbízó vállalja az 1997. évi LXXXIII. tv. 35. § (2) bekezdésében foglalt
kötelezettség teljesítése érdekében az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges
jogszabályban előírt eszközök beszerzését.
Csurgó Város Önkormányzat, mint gesztor, megbízó, valamint Somogycsicsó Község
Önkormányzat és Csurgónagymarton Község Önkormányzat, mint megbízó a
háziorvosi tevékenység ellátása érdekében szükséges tárgyi minimumfeltételeket
(orvosi eszközöket, berendezéseket) biztosítja és külön leltár szerinti jegyzék alapján
megbízott térítésmentes használatába átadja.
A Megbízott felelőssége az eszközök működőképességének folyamatos biztosítása,
esetleges javíttatása.
27. A Megbízó vállalja az alábbi költségeket, rendelőben használatos számítógép
javításának, pótlásának költsége, közös helyiségek takarításának költségeit, orvosi
eszközök – minimumfeltételek beszerzésének, pótlásának költségei, valamint a
rendelőben és váróban használatos bútorok beszerzésének, javításának, pótlásának
költségei.
28. A Feladatellátó vállalja az alábbi költségeket: üzemeltetési költségek: fűtés, áram, víz,
szemétszállítás díja, veszélyes hulladék elszállításának költségei, rágcsálóírtás, az
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internet használat költségei, riasztó és tűzjelző hozzájárulás, telefonköltség, a
rendelőben használatos gyógyszerköltségek, orvosi számítógépes program havi
díjának költségei, rendeléshez szükséges fogyóeszközök, egyszer használatos
eszközök, irodaszerek beszerzésének, pótlásának költsége, rendelői postaköltségek, a
rendelő takarításának költsége, a rendelés és betegellátás során keletkező utazási
költségek a szakszemélyzet részére, a szakszemélyzet fizetési költsége, az
egészségügyi textília mosatásának, pótlásának költségei.
29. Feladatellátó köteles a tevékenységének ellátása során keletkező veszélyes hulladék
elkülönített tárolásáról és megsemmisíttetéséről a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően saját költségére gondoskodni.
30. A rendelőben a Feladatellátó tulajdonát képező eszközökre és berendezésekre a
Megbízott döntése szerint, saját felelősségi körében köt vagyonbiztosítást.
31. Felek rögzítik, hogy a Megbízott teljeskörűen felel az egészségügyi és a
személyazonosító adatok hatályos jogszabályokban foglaltak szerinti nyilvántartásáért,
kezeléséért, őrzéséért.
32. A Megbízó joga, hogy szakmai hiányosság esetén a Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához forduljon, illetve etikai
ügyben az illetékes orvosi kamara állásfoglalását kérje.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ FINANSZÍRÓZÁSA

33. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó, a mindenkor hatályos jogszabályok,
jelenleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásnak részletes szabályairól szóló 43/1999 (III. 3.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött külön szerződés
alapján díjazásra jogosult – a továbbiakban: finanszírozás -, az egészségügyi
szolgáltatás, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munka,
gondozási feladatok, megelőzési és szűrési tevékenysége ellenértékeként.
34. Megbízó kijelenti, hogy az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi
finanszírozás teljes összege a feladatellátót illeti meg, és felhatalmazzák a
feladatállátót a finanszírozási szerződés megkötésére, aki vállalja, hogy azt a jelen
szerződés hatálya alatt fenntartja. A megbízó a feladat ellátásért külön megbízási díjat
nem fizet. A háziorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő, illetve
végezhető tevékenységekből eredő pénzbevételek – ideértve a 87/2004. (X.4.)
ESZCSM rendelet szerinti eseteket is - a megbízottat illetik meg, melynek összegét
külön Korm. rendelet – 284/1997. (XII.23.) Korm.r. - állapít meg, illetve a
Kormányrendeletben meghatározottak szerint a megbízott azokat szabadárasan
állapíthat meg. A díjakról – és valamennyi egyéb, jogszabály által előírt esetben- a
megbízott a váróhelyiségben kifüggesztett információs anyagokon tájékoztatja a
betegeket.
35. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy ezen finanszírozásból biztosítja többek
között a személyes ellátást nyújtó orvos kötelezett és a jogszabály szerint szükséges
szakdolgozók bérköltségét, továbbá a helyettesítő háziorvosok finanszírozását.
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Feladatellátó kötelezettséget vállal egyidejűleg arra is, hogy a körzeti szakápoló
foglalkoztatását biztosítja.

FELMONDÁSRA VONATKOZÓ ÉS AHHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGÁLLAPODÁSOK

36. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződés megszűnik: közös
megegyezéssel, felmondással, megbízott jogutód nélküli megszűnésével. A feleknek a
jelen szerződés felmondására írásbeliséget és legalább 6 hónappal előtte történő
közlést kötnek ki.
37. Jelen feladat-ellátási szerződés
a. megszűnik:
- a működési engedély visszavonásával
- a finanszírozási szerződés megszűnésével
b. megszüntethető:
- közös megegyezéssel
- mindkét fél részéről közölt felmondással legalább 6 hónapos
felmondási idővel
38. Megbízó a feladat-ellátási szerződést – indoklással felmondja, ha a Feladatellátó a
feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat.
KÁRTÉRÍTÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, JOGNYILATKOZATOK ÉRVÉNYESSÉGE, A KÉZBESÍTÉS SZABÁLYAI

39. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződést érintő minden
jognyilatkozatuk csak és kizárólag írásban érvényes.
40. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződést érintő minden
jognyilatkozatuk postai úton írásban, ajánlott, könyvelt (tértivevény) küldeményként
kell a másik félnek megküldeni.
EGYEBEK

41. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a feladatellátó a tevékenységéhez
kapcsolódó felelősségbiztosítást köteles megkötni és azt működése során fenntartani.
A megbízottak a szerződés időtartama alatt felelnek mindazon károkért, amelyet a
betegellátás során felróhatóan okoztak.
42. Megbízó a szerződés érvényességi feltételeként határozza meg a szakmai
felelősségbiztosítási szerződés folyamatos meglétét, aminek biztosítása a megbízottak
feladata.
43. Feladatellátó a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges körzeti ápoló
foglalkoztatása és hatályos jogszabályok szerinti szakképesítési, továbbképzési,
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foglalkozás-egészségügyi alkalmazási feltételeknek való megfeleltetése feladatellátó
saját felelősségi körébe tartozik.
44. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződés tartalmát érintő
jogszabályi változások a jelen szerződésben foglaltakat automatikusan módosítják
anélkül, hogy ebben a felek külön megállapodnak.
45. Feladatellátót köteles a betegjogi képviselő személyére, elérhetőségére vonatkozó
információt jól látható helyen a betegek részére feltüntetni.
46. A háziorvosi alapellátás minőségbiztosítása a tevékenységet végző orvos feladata. A
háziorvosi alapellátás szakmai felügyeletét a Somogy Megyei Kormányhivatal
Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya látja el.
47. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a jelen szerződés, vagy a
működéshez szükséges engedélyek módosítása szükségessé válik, úgy a szerződés,
vagy az engedélyek módosításának jövőbeni költségeit az viseli, akinek az
érdekkörében a módosítás szükségessége felmerül.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. Szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket jogszabály nem
korlátozza és nem zárja ki. A megbízottak kijelentik, hogy ellenük csőd, felszámolási,
végelszámolási, egyéb fizetésképtelenségi eljárás nincs folyamatban, illetve nincs
tudomása ilyen eljárás kezdeményezéről, továbbá nem hoztak vele szemben olyan
hatósági, bírósági határozatot, amely alapján ilyen eljárás vele szemben indítható
lenne.
49. A Szerződő felek jelen szerződést érintő bármilyen kérdésben, illetve rendkívüli
körülmény felmerülése esetén kötelesek kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség,
tisztesség polgári jogi alapelvi követelményinek megfelelően eljárni. A felek
kijelentik, hogy a szerződéskötéshez szükséges minden lényeges adatot, információt
tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan
tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy
másként kötötték volna meg. Felek tisztában vannak e megbízás polgári jogi
természetével a rá vonatkozó szabályokkal. Felek szóbeli vagy ráutaló magatartással
történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják, az csak írásban módosítható. A
szerződő felek e szerződés felróható megszegésével adódó kárért az általános polgári
jogi kártérítési szabályok szerint kötelesek egymással szemben helytállni. Szerződő
felek tudomásul veszik, hogy e szerződés módosításkor a Magyar Orvosi Kamara
területileg illetékes szervének véleményezési joga van a 2006. évi XCVII. tv. 2. §. dd)
alpontja alapján.
50. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviseletére és jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé. Szerződő
felek képviselői kijelentik, hogy szellemi képességük teljes birtokában vannak és jelen
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megállapodást azzal kötik meg, hogy annak ténybeli és jogi jellegével, minden érdemi
részlet tekintetében tisztában vannak.
51. A szerződő felek jelen szerződést - amely 6 példányban készült, amely egymással
mindenben egyező, 9 oldalon 53. pontból áll - annak elolvasása és közös értelmezése,
tartalmának megértése, magukra nézve kötelezőnek elismerése után, minden
kényszertől és befolyástól mentesen, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag aláírták és szignálták minden oldalát, további tisztázást igénylő
kérdésük a másik féllel szemben nincs.
52. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Egészségügyi és
Társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései
az irányadók. Szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő
jogvitájukat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a
jogvita peren kívül rendezésére nincs lehetőség, vagy a tárgyalások eredményre nem
vezetnek, úgy a szerződő felek a jogvita elbírálására értékhatártól függően a Kaposvári
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
53. A feladat ellátási szerződést Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
92/2018. (XI.14.) számú határozatával fogadta el.
Kelt.: Csurgó, 2018.november 14.

Füstös János
polgármester
Csurgó Város Önkormányzata

Vörhendi Péter
RuVör-MED Kft.
ügyvezető

Záradék:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2019. (VIII.27.) KT.
határozattal elfogadta a feladat-ellátási szerződés I. számú módosítását.
Csurgó, 2019. augusztus 28.
Füstös János
polgármester
Záradék:
Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2020. (III.11.) KT.
határozattal, és Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét
ellátó polgármester az 1/2020. (III.19.) PM határozattal elfogadta a feladat-ellátási
szerződés II. számú módosítását.
Csurgó, 2020. március 19.
Füstös János
polgármester
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