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K I V O N A T  
a képviselő-testület 2020. február 13-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

25/2020.  (II. 13.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a fogászati ellátás 

feladatellátási szerződéséhez kapcsolódó szolgáltatói tájékoztatást és az alábbi döntést 

hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a fogászati feladatellátásban közreműködő dr. Csapó Marcell 

személyére vonatkozóan a feladatellátási szerződés módosításával egyet ért. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fogászati ellátás 

feladatellátási szerződésének módosítását – az 1. pontban foglaltak szerint –az 

önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. 
 

Határidő: azonnali 

Felelős:  Lehota Vilmos polgármester 

 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2020. február 14. 

 

Kósa Erzsébet Anikó 
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…/2020. (II. 13.) képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2. sz. módosítása 

 

Preambulum 

 

Jelen feladat-ellátási szerződés módosítást felek Gomba Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a 25/2020. (II. 13.) sz. határozatában foglalt felhatalmazás alapján, a közöttük 

2015. június 3-án létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása érdekében kötik meg. 

 

A szerződés módosítás létrejött 

egyrészről: Gomba Község Önkormányzata (mint a praxisjoggal érintett települési 

önkormányzat, székhelye: 2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.; képviseli 

Lehota Vilmos polgármester Kósa Erzsébet Anikó jegyző ellenjegyzése mellett) 

továbbiakban Megbízó, 
 

másrészről: Dental Kings Global Kft.  (mint feladatot ellátó fogorvosi szolgáltató, 

képviseletére jogosult Szász Dániel ügyvezető, székhelye:2220 Vecsés, 

Táncsics M. u. 34/a.) továbbiakban Megbízott 
 

továbbiakban együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételek mellett: 

 

1. Felek a közöttük hatályban lévő feladat-ellátási szerződés 1.2 pontját 2020. március 1-jei 

hatállyal – a módosítással nem érintett szerződéses pontok változatlanul hagyása mellett - 

az alábbiak szerint módosítják 

1.2. A feladat-ellátási szerződés alapján Gomba és Bénye közigazgatási területén 

személyes ellátásra kötelezett orvos: dr. Csapó Marcell 

2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2003. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 

3. Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, elolvasás és értelmezés 

után, a szükséges felhatalmazás birtokában 4 eredeti példányban, jóváhagyólag írták alá. 

 

 Gomba, 2020. február ….      Gomba, 2020. február …. 

                

      

     Lehota Vilmos                 Szász Dániel 

 Gomba Község Önkormányzatának                     Dental Kings Global Kft. 

                              képviseletében                               képviseletében 
 
 
A feladat-ellátási szerződést ellenjegyzem: 
 
      Kósa Erzsébet Anikó 
       jegyző 
 


