Határozati javaslat 4. melléklete

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Háziorvosi feladatok ellátására
mely létrejött egyrészről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Dr. Papp
László, polgármester) Debrecen, Piac u. 20. szám, mint közszolgáltatásról gondoskodó szerv (a
továbbiakban: Önkormányzat), másrészről Fam-Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 4225 Debrecen, Kamarás u. 7., képviseli: Dr. Burai Ágnes Ninon), (a továbbiakban:
Háziorvosi szolgáltató) között a mai napon az alábbi feltételek szerint:
A Feladat-ellátási szerződés 8.) pontja 2017. február 1. napjától az alábbiak szerint módosul:
8.) A Háziorvosi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4028 Debrecen,
Hadházi út 7-8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú rendelőben köteles biztosítani, saját
tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében
gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a
gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, a váró
és a kapcsolódó egyéb helyiségek tisztasági festését is.
Az önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvása, karbantartása, felújítása, (különösen a
tetőjavítás, ablakcsere, járda javítása, akadálymentesítés) a tulajdonos feladata, kötelezettsége. Az
önkormányzati tulajdonú ingatlan használatára vonatkozóan a felek külön szerződést kötnek.
Az Önkormányzat vállalja, hogy ha a szerződés fennállása alatt az önkormányzati tulajdonú
háziorvosi rendelőül szolgáló ingatlant értékesíteni kívánja, úgy azt felajánlja megvételre a
Háziorvosi szolgáltató számára azzal, hogy amennyiben az Önkormányzat vagyonáról szóló
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet értelmében nem állnak fenn a vevőkijelöléssel történő
értékesítés feltételei, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6.221. §-a szerinti
elővásárlási jogot biztosít számára. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben
foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az
államot elővásárlási jog illeti meg minden más jogosultat megelőzően.
A Feladat-ellátási szerződés egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A szerződő felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
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