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PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRMESTER 

eJ2021.  (IV  43)  számú határozat 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

az  M202  Korlátolt Felelősségű Társasággal, a KUN Csalidorvosi Egészségügyi Szolgáltató is 
Kereskedelmi Betéti Társasággal is a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 

megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításáról 

A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021. 
(1.29.)  számú kormányrendelet  1.  § értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus 
világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLJOCTCDC. 
törvény  41.§ (3)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
Önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es  hatáskörét 
gyakorolva Pikó András polgármester az alábbi döntéseket hozom: 

1. módosítom az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye:  2100  Gödöllő, Antalhegyi 
u. (4/a.) 2018.  januárban megkötött és  2018.  október  09.  napján, valamint  2019.  januárban 
módosított egészségügyi feladat-ellátási szerződést az előterjesztés  4.  melléklete szerinti 
tartalommal. 

2. módosítom a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társasággal (székhelye:  1092 Budapest,  Ráday  u. 31/B. 2. 3.) 2016.  november  15.  napján 
megkötött és  2019.  januárban módosított egészségügyi feladat-ellátási szerződést az 
előterjesztés  5.  melléklete szerinti tartalommal. 

3. módosítom a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhelye:  1093 
Budapest,  Mátyás  u. 18.) 2016.  december  19.  napján megkötött is  2019.  januárban módosított 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést az előterjesztés  6.  melléklete szerinti tartalommal. 

4. gondoskodom a határozat  1-3.  pontjaiban hivatkozott egészségügyi feladat-ellátási szerződés 
módosítások aláírásáról. 

Felelős: polgármester 
Határidő a  4.  pont tekintetében:  2021.  április  23. 
A  döntés végrehajtásit végző szervezeti egység: Humánszol 
Iroda. 

Budapest, 2021.  április  A  . 
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