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Óbudavár a háziorvosi feladatok ellátását a Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi
Társuláson keresztül látja el, a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződéssel.
A feladat-ellátási szerződés módosítását az OLIKALMI és TÁRSA Háziorvosi és Egészségügyi
Szolgáltató Kft. kezdeményezte az alábbiak miatt:
- a részmunkaidős szakalkalmazott helyett teljes munkaidős alkalmazott kerülne
foglalkoztatásra, tekintettel arra, hogy az egészségügyben elindult bérrendezés miatt a
jogszabály több plusz feladatot ró a praxisokra (bértámogatásra az a praxis jogosult,
amelyik praxisközösséget hoz létre), növelve az eddigi adminisztratív leterheltséget. A
veszélyhelyzet végeztével ismét 4 rendelőben lesz rendelés, így a szakmai és kormányzati
követelményeknek csak két teljes munkaidőben foglalkoztatott asszisztenssel lesz képes
megfelelni a Kft.
- fentiek miatt a részfoglalkoztatott teljes költségének átadásáról szóló pont törlésre kerülne
- a rendelési idő a heti 18,5 óráról 21 órára növekedne a 53/2021. (II.9.) Korm. rendeletnek
megfelelve (5 óra prevenciós rendelés)
- a Kft. által az egészségügyi társulás részére fizetett havi 200.000 Ft költség-hozzájárulás
megszűnne, figyelemmel arra, hogy két 8 órában foglalkoztatott bérét kell az aktuális
bértábla szerint kifizetni
A módosítás keretében a fentieken túl törlésre kerül az iskola-egészségügyi ellátással érintett
intézmények felsorolásából a Pápai Szakképzési Centrum Egry József Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma.
A feladat-ellátási szerződést hét önkormányzat kötötte a háziorvossal, így a módosítást is mind
a hét önkormányzatnak jóvá kell hagyni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
Óbudavár Község Önkormányzata Képviselőtestülete a háziorvosi ellátás tárgyában 2016.
szeptember 30-án kötött feladat-ellátási
szerződés módosítását, és az egységes szerkezetű
feladat-ellátási szerződést az előterjesztés
mellékletei szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert,
szerződésmódosítást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szentantalfa, 2021. április 22.

Godány Mária
polgármester
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FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
(tervezet)
Mely létrejött egyrészről Zánka Község Önkormányzata (képviseletében: Filep Miklós polgármester),
Balatonszepezd Község Önkormányzata (képviseletében: Bíró Imre polgármester), Balatoncsicsó
Község Önkormányzata (képviseletében: Schumacher József polgármester), Óbudavár Község
Önkormányzata (képviseletében: Godány Mária polgármester), Szentantalfa Község Önkormányzata
(képviseletében: Kiss Csaba polgármester), Szentjakabfa Község Önkormányzata (képviseletében:
Steierlein Imre polgármester), Tagyon Község Önkormányzata (képviseletében: Steierlein István
polgármester), mint megbízók (továbbiakban: megbízók),
másrészről az OLIKALMI és TÁRSA Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 8251 Zánka,
Rákóczi út 34.; Cg. 19-09-519269; adószám: 23723056-1-19.; képviseli: dr. Oláh Kálmán háziorvos, mint
személyes ellátásra kötelezett orvos), mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között alulírott
helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a háziorvosi és iskola-egészségügyi ellátás tárgyában 2016.
szeptember 30-án feladat-ellátási szerződést kötöttek.
2. Felek a hivatkozott szerződés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7. Megbízók a feladat ellátása érdekében fenntartott - a Zánka, Rákóczi u. 31., a Balatoncsicsó, Fő
u. 13., a Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1., a Szentantalfa, Fő u. 30. szám alatt lévő orvosi rendelőket,
a háziorvosi feladatellátást szolgáló helyiségeket, kiszolgáló helyiségeket térítésmentesen bocsátják
Megbízott használatába.
Megbízók átadják a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, a rendelőkben található
felszereléseket és berendezéseket a jelen szerződés mellékletét képező leltár szerint (minimum
felszerelés), melyek Megbízók tulajdonát képezik.”
3. Felek a hivatkozott szerződés 10. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„10. Megbízott kötelezettséget vállal a háziorvosi szolgálat jogszabályszerű működtetéséhez előírt
asszisztencia biztosítására, akik felett a munkáltatói jogot Megbízott gyakorolja. Az ellátás
nyújtásában a háziorvos mellett a Megbízott alkalmazásában egy ápoló-asszisztens és egy
asszisztens egészségügyi szakdolgozó vesz részt, akik teljes munkaidőben foglalkoztatottak.”
4. Felek a hivatkozott szerződés 13. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„13. Megbízott tudomásul veszi, hogy a személyes és folyamatos háziorvosi ellátás körében köteles
az alábbi időben és helyen rendelni. A rendelési idő esetleges megváltoztatásához Megbízók
hozzájárulása szükséges. Megbízott a rendelési időn kívüli időszakban, 8:00-16:00 között a
készenléti szolgálatot (fekvőbetegek, sürgősségi hívások) biztosítja.
A rendelési idő:
Hétfő:

8:00 – 11:00 Zánka
11:00 – 12:00 prevenciós rendelés Zánka

Kedd:

8:00 – 9:00
Balatonszepezd
9:30 – 12:00 Zánka
12:00 – 13:00 iskola-egészségügyi ellátás Zánka

Szerda:

8:00 – 9:30
Szentantalfa
10:00 – 11:30 Balatoncsicsó
13:00 – 16:00 prevenciós rendelés Zánka

Csütörtök:

8:00 – 9:30

Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár betegei részére a zánkai
rendelőben
9:30 – 11:00 Zánka
11:00 – 12:00 prevenciós rendelés Zánka
12:00 – 14:00 tanácsadás Zánka

Péntek:

8:00 – 9:00
9:30 – 12:00

Balatonszepezd
Zánka”

5. Felek a hivatkozott szerződés 14. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„14. Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztencia helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenciával saját költségére gondoskodni. Megbízott
akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) köteles megbízókat haladéktalanul
értesíteni. Megbízott akadályoztatása, vagy szabadsága esetén gondoskodik az erre vonatkozó
hirdetmény és tájékoztatás elkészítéséről és megbízók részére történő megküldéséről. Megbízott
továbbá köteles egyeztetni azokat az előre látható eseményeket (továbbképzés, tanfolyam,
szabadság stb.) megbízókkal, melyek a háziorvosi feladatok ellátását érintik.
A helyettesítés a köveskáli, illetve révfülöpi praxist ellátó háziorvos által történik. A helyettesítés
helye: 8251 Zánka, Rákóczi u. 31. sz. alatti orvosi rendelő. A helyettesítés időpontja: előzetes
egyeztetés alapján meghatározott, az egyeztetett időponttól eltérő időben a köveskáli praxis
rendelésének megfelelő helyszíneken.”
6. Hatályát veszti a szerződés 12.2. e) pontja és a 17. e pontja.
7. Jelen módosítás 2021. május 1. napján lép hatályba, a szerződés egyéb rendelkezési változatlan
tartalommal érvényesek.
A Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
Zánka, 2021. április

…………..……….………
Filep Miklós
polgármester

……………….……………
Bíró Imre
polgármester

……………………..………
Schumacher József
polgármester

…………..……….………
Godány Mária
polgármester

…………….………………
Kiss Csaba
polgármester

………………………………
Steierlein Imre
polgármester

……………..…….…………
Steierlein István
polgármester

…………………….………
OLIKALMI és TÁRSA Kft.
Dr. Oláh Kálmán háziorvos

Iktatószám: ZAN/

/2021.

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
- módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, 2021. május 1. napján Mely létrejött egyrészről Zánka Község Önkormányzata (képviseletében: Filep Miklós polgármester),
Balatonszepezd Község Önkormányzata (képviseletében: Bíró Imre polgármester), Balatoncsicsó
Község Önkormányzata (képviseletében: Schumacher József polgármester), Óbudavár Község
Önkormányzata (képviseletében: Godány Mária polgármester), Szentantalfa Község Önkormányzata
(képviseletében: Kiss Csaba polgármester), Szentjakabfa Község Önkormányzata (képviseletében:
Steierlein Imre polgármester), Tagyon Község Önkormányzata (képviseletében: Steierlein István
polgármester), mint megbízók (továbbiakban: megbízók),
másrészről az OLIKALMI ÉS TÁRSA Kft. (székhely: 8251 Zánka, Rákóczi út 34.; Cg. 19-09-519269;
adószám: 23723056-1-19.; képviseli: dr. Oláh Kálmán háziorvos, mint személyes ellátásra kötelezett
orvos), mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között alulírott helyen és időpontban az alábbi
feltételekkel:
1.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontja alapján megbízók feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízók
megbízzák, megbízott átvállalja megbízóktól a megbízók feladatát képező Zánka székhelyű –
Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon és Zánka községek
közigazgatási területére kiterjedő - vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel
történő működtetését a kijelölt körzethatárokon belül. Az ellátandó körzet: Zánka,
Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon községek
közigazgatási területe.

2.

Megbízók megbízzák megbízottat, hogy a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben, valamint a 43/1999.
(III.3.) Korm. rendeletben meghatározott személyes és folyamatos háziorvosi ellátást biztosítsa az
1.) pontban megjelölt vegyes háziorvosi körzet lakosai részére.

3.

Megbízott tudomásul veszi, hogy az ellátási körzetükben lakók ellátását az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII törvény alapján köteles végezni, különösen indokolt esetben,
a hatályos jogszabályok szerint eljárva utasíthatja csak vissza. Vitás esetben a Veszprém Megyei
Kormányhivatal területileg illetékes Népegészségügyi Osztálya jogosult dönteni.
Megbízott köteles ellátni lakóhelyétől függetlenül mindazokat a betegeket, akik biztosítási
igazolványukat nem nála adták le, azonban rendelési idejében hozzá fordultak egészségügyi
ellátásért és heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek
és ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

4.

Megbízók a területi ellátási kötelezettség átvállalása esetén hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által a háziorvosi körzet
működtetésére folyósított teljes összeget megbízott közvetlenül kapja meg azon időponttól,
amikor a megbízottnak a OEP-pel kötött finanszírozási szerződése életbe lép.

5.

Megbízók tudomásul veszik, hogy a jogszabályban felsorolt díjazás ellenében végzett vegyes
háziorvosi feladatok ellátásából származó teljes árbevétel a megbízottat illeti.

6.

A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. Jelen szerződés a 6. pont első
fordulatának figyelembevételével 2017. január 1. napjától határozatlan időre szól.

7.

Megbízók a feladat ellátása érdekében fenntartott - a Zánka, Rákóczi u. 31., a Balatoncsicsó, Fő
u. 13., a Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1., a Szentantalfa, Fő u. 30. szám alatt lévő orvosi
rendelőket, a háziorvosi feladatellátást szolgáló helyiségeket, kiszolgáló helyiségeket
térítésmentesen bocsátják Megbízott használatába.
Megbízók átadják a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges, a rendelőkben található
felszereléseket és berendezéseket a jelen szerződés mellékletét képező leltár szerint (minimum
felszerelés), melyek Megbízók tulajdonát képezik.

8.

Megbízott a megbízóktól a 7. pontban foglaltakat leltár szerint átveszi, mely berendezéseket és
felszereléseket, köteles kellő gondossággal használni, állagukat megőrizni. Megbízott az általa
átvett vagyontárgyak állagának megóvásáért felel, kivéve a rendeltetésszerű használatból
származó, természetes elhasználódás következtében jelentkező állagromlást vagy
megsemmisülést. E szerződés felmondása, vagy bármely okból történő megszűnése esetén a
vagyontárgyat Megbízott leltár szerint visszaszolgáltatja Megbízók részére.

9.

Megbízott az átengedett orvosi rendelőket kizárólag a szerződésben foglalt feladatokra
használhatja, bérbe adási, albérletbe adási, vagy más célra hasznosítási jogot nem szerez.
Amennyiben megbízott a rendelőkben további orvosi, vagy vállalkozási tevékenységet kíván
folytatni, abban az esetben a rendelőhasználat további megállapodás tárgyát képezi, melyhez
Megbízók hozzájárulása szükséges. Szerződő felek rögzítik, hogy a használatba vett épület műszaki
meghibásodásából eredő üzemeltetési költség többletet (pl. csőtörés, elfagyás, vízóra melletti
szivárgás stb.) az épület tulajdonosa köteles viselni.

10.

Megbízott kötelezettséget vállal a háziorvosi szolgálat jogszabályszerű működtetéséhez előírt
asszisztencia biztosítására, akik felett a munkáltatói jogot Megbízott gyakorolja. Az ellátás
nyújtásában a háziorvos mellett a Megbízott alkalmazásában egy ápoló-asszisztens és egy
asszisztens egészségügyi szakdolgozó vesz részt, akik teljes munkaidőben foglalkoztatottak.
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11. Megbízók vállalják, hogy az iskola egészségügyi ellátásra az OEP-től érkező finanszírozás havi
összegét a Megbízott bankszámlája javára szintén minden hónap 5-ig átutalják.
12.1. Megbízottra a szerződés időtartama alatt a következő, működtetéssel kapcsolatos terhek
hárulnak:
a) Megbízott köteles az átvett vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, rendszeres
karbantartásukról gondoskodni, és a szerződés megszűnésekor leltár szerint
visszaszolgáltatni.
b) Gépjárművet biztosít, és annak költségeit fedezi.
c) Biztosítja a feladat ellátásához előírtan szükséges, elhasználódott kisértékű eszközöket, az
összes orvosi anyagot, gyógyszert, vegyszert, nyomtatványt, folyóiratot, kiadványt és
könyvet.
d) Megbízott biztosítja a háziorvosi és védőnői feladatellátás során keletkező veszélyes
hulladék, és a háziorvosi rendelőkben keletkezett egyéb hulladék elszállítását.
e) Megbízott feladata a felelősségbiztosítással kapcsolatos biztosítási kötvény megkötése és a
biztosítási díj fizetése.
f) Megbízott gondoskodik a háziorvosi rendelők internet és telefonszolgáltatási szerződéséről
és díjának megfizetéséről.
12.2. Megbízók vállalják, hogy megbízott részére az 1.) pontban foglalt önkormányzati ellátási
kötelezettség megvalósulásához az alábbi kedvezményeket nyújtják és azok költségeinek
fedezetét biztosítják megbízott részére:

1

Módosítva: 2021. május 1. napján
Módosítva: 2018. november 1. napján
3
Módosítva: 2021. május 1. napján
2

a) A rendelők felújításával kapcsolatos költségeket az önkormányzatok felújítási terve és anyagi
lehetőségei függvényében biztosítják a saját tulajdonukban lévő rendelők vonatkozásában.
b) A rendelők felszereléseinek vagyonvédelmét, vagyonbiztosítását az önkormányzatok
finanszírozzák.
c) Biztosítják a Nivegy-völgyből Zánkára történő betegszállítás költségét.
d) Megbízók biztosítják a 7. pontban említett vagyontárgyak karbantartási és javítási
költségeinek 50.000,- Ft felett jelentkező, előzetesen egyeztetett és az önkormányzatok által
jóváhagyott kiadását.
e) 4
13.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a személyes és folyamatos háziorvosi ellátás körében köteles
az alábbi időben és helyen rendelni. A rendelési idő esetleges megváltoztatásához Megbízók
hozzájárulása szükséges. Megbízott a rendelési időn kívüli időszakban, 8:00-16:00 között a
készenléti szolgálatot (fekvőbetegek, sürgősségi hívások) biztosítja.
5

A rendelési idő:

14.

4

Hétfő:

8:00 – 11:00 Zánka
11:00 – 12:00 prevenciós rendelés Zánka

Kedd:

8:00 – 9:00
Balatonszepezd
9:30 – 12:00 Zánka
12:00 – 13:00 iskola-egészségügyi ellátás Zánka

Szerda:

8:00 – 9:30
Szentantalfa
10:00 – 11:30 Balatoncsicsó
13:00 – 16:00 prevenciós rendelés Zánka

Csütörtök:

8:00 – 9:30

Péntek:

8:00 – 9:00
9:30 – 12:00

Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár betegei részére a zánkai
rendelőben
9:30 – 11:00 Zánka
11:00 – 12:00 prevenciós rendelés Zánka
12:00 – 14:00 tanácsadás Zánka

Megbízott köteles mind saját maga, mind az asszisztencia helyettesítéséről a képesítési
előírásoknak megfelelő orvossal, asszisztenciával saját költségére gondoskodni. Megbízott
akadályoztatása esetén (betegség, egyéb elháríthatatlan ok) köteles megbízókat haladéktalanul
értesíteni. Megbízott akadályoztatása, vagy szabadsága esetén gondoskodik az erre vonatkozó
hirdetmény és tájékoztatás elkészítéséről és megbízók részére történő megküldéséről. Megbízott
továbbá köteles egyeztetni azokat az előre látható eseményeket (továbbképzés, tanfolyam,
szabadság stb.) megbízókkal, melyek a háziorvosi feladatok ellátását érintik.
A helyettesítés a köveskáli, illetve révfülöpi praxist ellátó háziorvos által történik. A helyettesítés
helye: 8251 Zánka, Rákóczi u. 31. sz. alatti orvosi rendelő. A helyettesítés időpontja: előzetes
egyeztetés alapján meghatározott, az egyeztetett időponttól eltérő időben a köveskáli praxis
rendelésének megfelelő helyszíneken
6

Módosítva: 2021. május 1. napján
Módosítva: 2021. május 1. napján
6
Módosítva: 2021. május 1. napján
5

Balatonszepezd
Zánka

15.

Megbízott rendszeresen köteles személyesen közreműködni a Balatonfüredi Többcélú Társulás
által fenntartott háziorvosi ügyeleti ellátás során. Hétköznap 16:00-8:00 között, illetve
hétvégeken és ünnepnapokon a balatonfüredi Központi Ügyelet látja el az ügyeleti feladatokat.
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16. Megbízott tudomásul veszi, hogy köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni megbízóit, ha a
háziorvosi szolgálat ellátása bármilyen okból veszélybe kerül.
17.

Megbízott vállalja, hogy a megbízók illetékességi területén működő intézményekben az iskolaegészségügyi ellátást biztosítja, és arra az OEP-pel finanszírozási szerződést köt. Az iskolaegészségügyi ellátás az alábbi intézményeket érinti:
a) Nivegy-völgyi Óvoda (8272 Szentantalfa, Fő utca 22.),
b) Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(8272 Balatoncsicsó, Fő utca 1/a.)
c) Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola (8251 Zánka, Iskola utca 6.),
d) Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (8251 Zánka, Iskola utca 4.)
e) 9
8

Az iskola-egészségügyi ellátás rendelési ideje: kedd 12:00 – 13:00 Zánka.
18. Megbízott és Megbízó megállapodnak abban, hogy a Háziorvosi szolgálat működtetésével
kapcsolatosan, és e szerződésben nem szabályozott kérdésekben és feladatokban felmerülő
minden egyéb költség Megbízottat terheli.
19. Megbízók a feladat-ellátási szerződést indoklással felmondhatják a 2000.évi II. törvény 2/B § (3)
bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén.
A szerződést a megbízók azonnali hatállyal felmondhatják, ha a megbízott jelen szerződésben
vállalt lényeges kötelezettségét, ismételten és súlyosan megszegi és felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy megszegi a 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt, illetve a működésre vonatkozó
előírásokat.
Azonnali hatállyal szűnik meg a szerződés továbbá, amennyiben a megbízott irányában az OEP a
finanszírozási szerződést felmondja.
20. Felbontható a szerződés a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá bármelyik fél
részéről írásbeli közléssel 6 hónapos határidővel, a hónap utolsó napjára szóló hatállyal.
20.1. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Megbízottat ért kár esetén a Megbízó kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál a háziorvosi szolgáltató által a
finanszírozása keretében kapott egy éves összeget kell alapul venni. A kártalanítás összege a
finanszírozás keretében kapott egy éves összegből a körzetmódosítás miatt kieső összeggel
egyezik meg. A kártalanítás összegét a megbízók közül az a települési önkormányzat viseli,
amelynek körzetből történő kilépése miatt kerül sor a körzetmódosításra. A kártalanítás
összegét egy összegben kell megfizetni a Megbízott részére a körzetváltozást követő működési
engedély módosítás jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül.
21. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződésükben szabályozott
bármely kérdés utóbb jogszabályváltozás folytán, annak módosítása nélkül jogszabállyal
ellentétessé válna, vagy azzal kapcsolatban kiegészítésre szorul, kölcsönösen kezdeményezik a
szerződés módosítását, annak megtörténtéig a szerződés a hatályos rendelkezésekkel együtt
érvényes.
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22. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy minden év december 31. napjáig a körzeti háziorvosi
szolgálat feltételeiről, és működéséről az önkormányzatok képviselő-testületeinek írásban
beszámol.
23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre nézve a Polgári Törvénykönyv, illetve a hatályos
egészségügyi, valamit társadalombiztosítási jogszabályok irányadók.
Jogvita esetén szerződő felek kikötik a Veszprémi Járásbíróság, valamint a Veszprémi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
írták alá. Megegyező felek kijelentik, hogy közöttük a jelen megállapodás gyakorlati alkalmazása során
felmerülő esetleges vitás kérdéseket kölcsönös tárgyalások útján fogják elhárítani. Amennyiben a
jogszabályi és működési feltételek időközben változnak, a szerződő felek 30 napon belül írásban a
szerződés módosítására, kiegészítésére tehetnek javaslatot.
Egységes szerkezetbe foglalva: Zánka, 2021. május 1.
Megbízók részéről:

…………………………..
Filep Miklós
polgármester

…………………………..
Bíró Imre
polgármester

…………………………..
Kiss Csaba
polgármester

…………………………..
Schumacher József
polgármester

…………………………..
Steierlein István
polgármester

…………………………..
Steierlein Imre
polgármester

…………………………..
Godány Mária
polgármester
Megbízott részéről:
…………………………..
OLIKALMI ÉS TÁRSA Kft.
dr. Oláh Kálmán
háziorvos

