
Tárgy: Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos feladat-ellátási szerződésének módosítása – 

székhelyváltozás tekintetében 

 

27/2020. (V.19.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata jóváhagyja a melléklet szerinti tartalommal 

Kiskunhalas Város Önkormányzata és dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos 

között létrejött feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását. 

2. A szerződés módosítás előkészítéséről és aláírásáról saját hatáskörömben 

gondoskodom. 

Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek. 

INDOKOLÁS 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (továbbiakban: Alapellátási 

tv.) szabályozza a települési önkormányzat feladatait az egészségügyi alapellátás körében. Az 

Alapellátási tv. 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a települési önkormányzat gondoskodik az 

egészségügyi alapellátásról.  

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2018. április 27. napján feladat-ellátási megállapodást 

kötött dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvossal, háziorvosi feladatok ellátása tárgyában.  

Dr. Tomán Erzsébet Katalin – háziorvosi feladatokat vállaló orvos – bejelentést tett 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának, hogy székhelyében változás történt. 

A feladat-ellátási szerződésben a vállalkozó háziorvos székhelye 6726 Szeged, Vedres u. 21/B 

I. em. 3 szám került megjelölésre, melyet szeretne módosítani, 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos 

u. 56. számra ennek érdekében indokolt jelen határozat melléklete szerinti módosítás 

átvezetése. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

Kiskunhalas, 2020. május 19. 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 
  



Melléklet 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS  

1. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, (székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., adószám: 

15724904-2-03, PIR: 724902, statisztikai számjel: 15724904-8411-321-03, képviselője: Fülöp 

Róbert polgármester), mint megbízó  

másrészről: Dr. Tomán Erzsébet Katalin háziorvos egyéni vállalkozó (székhelye:6120 

Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 56., telephelye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa u. 2., adószám: 

60330509-1-26, nyilvántartási szám: 20366681, statisztikai számjel: 60330509-8621-231-06), 

között, mint megbízott között az alábbi feltételek mellett:  

A szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2018. április 27. napi hatállyal, háziorvosi feladatok 

ellátására, vonatkozóan feladat-ellátási szerződés jött létre, amely szerződést a felek az alábbiak 

szerint módosítanak. 

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladat – ellátási szerződés második 

bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„másrészről: dr. Tomán Erzsébet Katalin - háziorvostan szakorvos- egyéni vállalkozó 

(székhelye: 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 56., telephelye: 6400 Kiskunhalas, Hársfa u. 2.) 

(sz: Kiskunfélegyháza, 1982.12.07., an.: Szőllősi Erzsébet, 6120 Kiskunmajsa, Nagy Lajos u. 

56 szám alatti lakos)adószám: 60330509-1-26, statisztikai számjel: 60330509-8621-231-06, 

nyilvántartási száma: 20366681, MOK tagsági igazolvány kártyaszáma: 153254 82896955, 

működési nyilvántartási igazolványszáma: O/02160/13 mint Megbízott, (Továbbiakban: 

megbízott) között az alábbi feltételek mellett.”  

2. Jelen szerződésmódosítás 2020. május 19. napjától hatályos és érvényes. 

3. A feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak 

hatályban. A feladat-ellátási szerződés a feladat-ellátási szerződés módosításával együtt 

hatályos és érvényes. 

4. A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

átolvasás és értelmezés után helybenhagyólag aláírják. 

Kiskunhalas, 2020. május 19. 

 

           Dr. Tomán Erzsébet Katalin                                        Kiskunhalas Város Önkormányzata 

              megbízott                     megbízó 

       Nyilvántartási száma: 20366681                                           Képviselő: Fülöp Róbert 

                     egyéni vállalkozó                                                               Polgármester 

 

Jogi ellenjegyzés: 

    Kollárné dr. Lengyel Linda 

jegyző 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

Csendes Ildikó 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztályvezető 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


