Megbízási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről az Szakály Község Önkormányzata (székhelye: 7192. Szakály,
Kossuth utca 11., képviseli: Feuerbach Szabolcs polgármester) mint Megbízó – a továbbiakban:
Megbízó –,
másrészről az
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:
1138. Budapest, Topolya utca 4-8., cégjegyzékszáma:01-09-873304 , adószáma:137895811-41 , bankszámlaszáma:12100011-17589053-00000000, képviselő: Dr. Rus János ügyvezető)
mint Megbízott – a továbbiakban: Megbízott között az alul írt napon, az alábbi feltételekkel.
1. A Felek megállapítják, hogy közöttük 2007. június 4. napján Megbízási szerződés jött létre
Központi Orvosi Ügyeleti feladatok ellátására.
2. A Felek egyező akarattal kijelentik, hogy az 1. pontban rögzített megbízási szerződést
2020. június 30. napi hatállyal közös megegyezéssel módosítják, amennyiben a
tervezett ügyelet működtetésének átalakítása a felek között megvalósul.
A

szerződés közös megegyezéssel történő módosítására Hőgyész Nagyközség
Önkormányzatának más, az Emergency Service Kft. által működtetett ügyelethez való
csatlakozási szándéka miatt kerül sor, melyre – felek megállapodása értelmében- 2020. február
15. napjáig kap ajánlatot.
3. A Megbízó kijelenti, hogy a Megbízottnak semmilyen elszámolási kötelezettsége nincs,
részére elszámolás köteles vagyontárgy nem került kiadásra.
4. Felek rögzítik, hogy Megbízott a 2020. január 1-től június 30. napjáig terjedő időszakban
ellátott tevékenységének szerződésszerű teljesítése esetén jogosult a mindenkori NEAK
finanszírozás teljes összegén felül 360,-Ft/hó/lakos díjban történő elszámolásra.
5. Az elszámolás módjára és határidejére, továbbá a jelen szerződéssel nem érintett részekre
a 2007. év július 1. napjától hatályos szerződés adatai változatlanul érvényben maradnak
felek között a szerződés megszűnéséig.
6. A Felek kijelentik, hogy – a megbízási szerződéssel összefüggésben – egymással szemben
további követelésük nem áll fenn.

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadók. Esetleges jogvita esetén – ha a kötelező előzetes
egyeztetés nem vezet eredményre – felek a Kaposvári Járásbíróság illetékességét ismerik
el.
Jelen megbízási szerződést megszüntető szerződést a Felek elolvasták, közösen értelmezték, és
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírtak.
Kaposvár, 20
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