
Ikt.szám: …………………………………………. 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
 

1. számú módosítása 
 

Amely létrejött egyrészről  

………………………………. Önkormányzata (székhely:……………………………………., törzsszám: 
………………………….., adószám: …………………………….., bankszámlaszám: ……………………………., 
képviseletében eljár: …………………………….. polgármester), mint feladatot-átadó, a 
továbbiakban Megbízó önkormányzat 

másrészről 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., törzsszám: 
733568, adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566, képviseletében 
eljár Ács Rezső polgármester) mint feladatot-átvállaló, a továbbiakban: Megbízott 
önkormányzat, és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Egészségügyi Gondnoksága (7100 
Szekszárd, Vörösmarty u. 5., adószám: 15417969-1-17, bankszámlaszám: 11746005-
15417969, képviseletében eljár: Lovrity Attiláné gondnokságvezető), mint egészségügyi 
szolgáltató, a továbbiakban: Gondnokság,  

a továbbiakban együtt, mint Felek vagy Szerződő felek között az alulírott napon és helyen az 
alábbi feltételek szerint: 
 

1. Szerződő felek a közöttük 2019.……………………………………… napján létrejött feladat-
ellátási szerződés II.3.3. pontját egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják: 

 
„II.3.3. Ellátás helye: Szekszárd, Ybl M. u. 1. szám alatti felnőtt és gyermekorvosi ügyeleti 

rendelőben, illetve szükség esetén a beteg lakásán” 
 

2. A feladat-ellátási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul 
hatályban maradnak. 

 
3. Jelen feladat-ellátási szerződés módosítás a Felek által történő aláírás napján lép 

hatályba. 
 
4. Jelen feladat-ellátási szerződés módosítást Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljáró Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármestere a …/2021. (…) határozatával, ………………………………..Önkormányzat 
képviselő-testülete a …./2021. határozatával hagyta jóvá. 

 
5. Jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a 2019.………………………… 

napján kelt feladat-ellátási szerződés, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény, és a vonatkozó jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadóak. 

 



6. Jelen szerződés módosítás 2 számozott oldalból áll, és 4 db egymással mindenben 
megegyező példányban készült, amelyből 1 példány a Megbízó önkormányzatot, 2 
példány a Megbízott önkormányzatot, 1 példány pedig a Gondnokságot illeti meg. 

 
Jelen szerződést a Felek, átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 
Szekszárd, 2021. …………………………………………….. 
 
 
 Ács Rezső polgármester 
 Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
MEGBÍZÓ ÖNKORMÁNYZAT MEGBÍZOTT ÖNKORMÁNYZAT 

 
 

Lovrity Attiláné gondnokságvezető 
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Egészségügyi 
Gondnoksága 
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