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Előterjesztés 

Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

 

 
1. előterjesztés száma: 279/2018. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Bajtekné Halász Ildikó 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

- 1. melléklet: határozati javaslat 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

- Gazdálkodási Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

- Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 

 

Ez év elején Bicske Város Önkormányzat, mint közreműködést igénybevevő és dr. Paulovics 

Klára, mint közreműködő között személyes közreműködői szerződés jött létre az iskola-

egészségügyi feladatok ellátására a Bicske Városi Óvodába beíratott gyermekek tekintetében. 

 

Az iskola-egészségügyi ellátással kapcsolatban a többletfeladatok teszik indokolttá, hogy önkor-

mányzatunk kiegészítse a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által havonta megállapított 

finanszírozási díjat.  

 

Javaslom, hogy Önkormányzatunk az Alapkezelő által megállapított mindenkori finanszírozási 

díjat egészítse ki 50.000,-Ft-ra. 

A szerződés módosítását javaslom 2018.07.01. napjával hatályba léptetni. 

 

A hatályos szerződés 16. pontja szerint „Szerződő Felek szerződést közös elhatározással 

módosíthatják, ha a szerződés teljesítése során a jelen szerződés megkötésekor előre nem látott 

feltételek következnek be.” 

A szerződésnek a módosítással nem érintett része változatlan marad. A szerződés módosítására a 

szerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet jelen előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Bicske, 2018. június 12. 

        Pálffy Károly 

        polgármester 
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1. melléklet a 279/2018. számú előterjesztéshez 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Személyes közreműködési szerződés módosításáról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi döntéseket hozza: 

 

1) Jóváhagyja, hogy 2018. július 1. napjával havonta a mindenkori finanszírozási dí-

jat Bicske Város Önkormányzata bruttó 50.000,-Ft-ra egészítse ki iskola-

egészségügyi ellátás címén az Oxy-Signum Kft. (székhelye: 2060 Bicske, Bajcsy-

Zsilinszky utca 10., képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) részére, 

melyet a mindenkori költségvetés dologi kiadások előirányzat terhére biztosít. 

 

2) A határozat mellékletét képező (Oxy-Signum Kft. székhelye: 2060 Bicske, Bajcsy 

Zsilinszky utca 10. képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára) módosí-

tott személyes közreműködési szerződés tartalmát megismerte és azt jóváhagyja, 

egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: polgármester 
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_________/2018. számú határozat 1. számú melléklete 

 

 

TERVEZET 

Személyes közreműködői szerződés módosítása 

az egészségügyi alapellátás keretében szervezett 

iskola-egészségügyi feladatok ellátására 

 

amely létrejött 

egyrészről  Bicske Város Önkormányzat 

   Székhely: 2060 Bicske, Hősök tere 4. 

   Számlavezető pénzügyi intézet: OTP Bank Nyrt. 

   Bankszámlaszám: 11736020-15727048 

   Statisztikai szám: 15727048-8411-321-07 

   Képviseletében: Pálffy Károly polgármester, 

mint személyes közreműködést igénybevevő (továbbiakban: Közreműködést igénybevevő) 
 

másrészről   Oxy-Signum Kft. 

Székhely: 2060 Bicske, Bajcsy-Zsilinszky u. 10. 

Cégjegyzékszám: 07-09-017200 

Adószám: 14918759-1-07 

Számlavezető pénzügyi intézmény: K&H Bank 

Bankszámlaszám: 10402001-50526569-816701009 

Statisztikai szám: 14918759-8690-113-07 

Képviseletében: Zámbó Péterné Dr. Paulovics Klára 

mint személyes közreműködő (továbbiakban: Közreműködő, együttesen: Szerződő Felek) 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Személyes közreműködői szerződés az egészségügyi 

alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi feladatok ellátására címmel 2018. január 24. 

napján létrejött szerződés 11. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. Közreműködő a szolgáltatás nyújtásáért havi bruttó 50.000,-Ft díjra jogosult. E díj magában 

foglalja az intézményben ellátandó létszám alapján az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. 

(III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 

megállapított finanszírozási díjat. 

 

2. Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek 

 

Bicske, 2018. ____________________ 

 

…………………………….          …………………………. 

Pálffy Károly polgármester                     Zámbó Péterné dr. Paulovics Klára 

Közreműködő igénybevevő       Közreműködő 

      képviseletében        képviseletében 
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Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

………………………………………… 

Molnár Enikő 

Pénzügyi Irodavezető 

Bicske, 2018. _____________________ 

 

 

 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

 

 

 

……………………………………… 

Fritz Gábor 

jegyző 

Bicske, 2018. ________________________ 

 

 

 

 


