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ELŐ TERJ ES ZT ÉS  
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 

2017. január 26-án tartandó testületi ülésére      

 
 

Az előterjesztés tárgya: a ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a 

központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megbízási 

szerződés módosításáról 

 
Melléklet: 1. Megbízási szerződés 

 2. Kérelem  

 

Az előterjesztés előadója:      Dr. Fülöp Erik polgármester  

 
Az előterjesztés témafelelőse:Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető 

     

 

Az előterjesztés ügyiratszáma: 442/2017. 

 
 

Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével:  

 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság SZMSZ 4.mell 1.30. pontja 

  

 

 

Az ülésre meghívni javasolt szervek, személyek: 

 

Dr. Rojkó László 

ügyvezető 

ROJKO-MED Kft képviselője drrojkolaszlo@gmail.com 

 

Egyéb megjegyzés:  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tiszavasvári, 2017. január 19. 

 
 

Petruskáné dr. LegezaTímea  

                 témafelelős 
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TISZAVASVÁRI VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.  

Tel.: 42/520-500    Fax.: 42/275–000    E–mail: tvonkph@tiszavasvari.hu 

Témafelelős: Petruskáné dr. Legeza Tímea 

 
ELŐ T ERJ ES ZT ÉS  

- a Képviselő-testülethez -  

aROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet 

ellátására kötött megbízási szerződés módosításáról 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata és a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. között 

2014. május  22. napján megbízási szerződés jött létre a központi orvosi ügyelet ellátására 
vonatkozóan.(A megbízási szerződés az előterjesztés 1. mellékletét képezi.) A szerződés 

megkötésére érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően került 

sor.  

 

Ügyvezető úr az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel (előterjesztés 2. melléklete)  
fordult a Képviselő-testület felé, melyben kezdeményezi a megbízási szerződés 

módosítását az önkormányzati támogatás összegének 45 %-os emelésére vonatkozóan.  

 

I. Jogszabályi héttér 
 

A szerződés megkötésére közbeszerzési eljárás keretében került sor, így annak módosítására 

kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.törvény (továbbiakban: Kbt.) 

rendelkezéseivel összhangban kerülhet sor.  
 

A Kbt. átmeneti rendelkezései között szabályozza azt, hogy mely esetekben kell 

alkalmazni a törvényt. A 197. § (1) bekezdése kimondja, hogy:  

… A 139. §, a 141. §, a 142. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit 

alkalmazni kell e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy 
közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás 

lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés 

ellenőrzésére, továbbá a XXI. fejezet rendelkezéseit az ezekkel összefüggő jogorvoslati 

eljárásokra. 

 
A szerződésmódosításra vonatkozó jogszabályi rendelkezés:  

Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) 

bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása 

nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármelyik esetben:  

…c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén: 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;  

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50 %-át. Ha 

egymást követő több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, 
egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes 

módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e 

rendelkezés megsértését.  
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A Kbt 141. § (6) bekezdése alapján: A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül , 
a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás 

nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől 

lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell 

tekinteni, ha 

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 
közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) 

kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett 

másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; 

vagy 
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki. 

 

A fenti idézett (6) bekezdésben foglalt feltételeket tehát nem kell alkalmazni jelen 

módosításra, mivel a (4) bekezdésben szabályozott eset alapján módosul a szerződés, és 
ezt az esetet a törvény kivételként kezeli a (6) bekezdés  alól.  

 

A megbízási szerződés módosítása a fent idézett jogszabályhelyek alapján tehát 

lehetséges új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül is .  Fentieket előzetesen egyeztettem 

az önkormányzat közbeszerzési szakértőjével is. 
 

A Kbt. 141. § (7) bekezdése értelmében a (4) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével az  

ajánlatkérő köteles a szerződés módosításáról  a külön jogszabályban meghatározott minta 

szerinti tartalommal hirdetményt közzétenni.Tekintettel arra, hogy a módosításra a 141. § 

(4) bekezdés c) pontja alapján került sor, így ebben az esetben kötelező a hirdetmény 
közzététele. Ezt a testületi döntést követően a közbeszerzési szakértő készíti majd el.  

 

II. A módosítást megalapozó körülmények 
 

A ROJKO-MED Kft. évek óta magas színvonalon működteti a Tiszavasvári Központi 

Ügyeletet, annak ellenére, hogy a Kft. több éve veszteséggel zárja gazdasági éveit. Mint az 

a Kft. 2016. évi beszámolójából is kiderül, az elmúlt év több mint 2 millió forint veszteséget 

jelentett.  Emiatt a Kft. ügyvezetője éveken át saját pénzeszközével is finanszírozta a 
vállalkozás működését.  

Mindemellett a 2017. január 1. napjától kötelezően alkalmazandó megemelt minimálbér és 

járulékainak kifizetése is jelentős terhet ró a vállalkozásra.  

 

Ezen túlmenően 2015-ben az orvosi ügyelet új helyiségeinek kialakítása során a Kft. saját 
forrásból finanszírozta a helyiségek burkolási, illetve festési munkáinak anyagköltségét, az 

egyes épületgépészeti szerelvények, bútorok, berendezési tárgyak költségeit .  

 

Fentiek miatt Ügyvezető Úr még nem fordult szerződésmódosítási javaslattal a Képviselő-

testület felé, azonban az ismertetett körülmények együttes hatása miatt  javaslom 
kérelmének támogatását.  

Mindezek alapján a Képviselő-testület elé terjesztem a megbízási szerződés módosítását, és 

kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet megtárgyalni, határozat-

tervezetemet elfogadni szíveskedjenek.  

 
Tiszavasvári, 2017. január19.  

 

 

                  Dr. Fülöp Erik 

         polgármester 
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Előterjesztés 1. számú melléklete  
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Előterjesztés 2. számú melléklete 
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HATÁRO ZAT-TERVEZET 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

………/2017. (I.26.) Kt. számú 

határozata 

 
a Rojkó-Med Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására 

kötött megbízási szerződés módosításáról  

 

 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete„a Rojkó-Med Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft.-vel a központi háziorvosi ügyelet ellátására kötött megbízási szerződés 

módosításáról” szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 

 

1.) A Tiszavasvári Város Önkormányzata és a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság között - 2014. május 22. napján létrejött - megbízási szerződés 
4. pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

Eredeti szövegrész: 
 

„4. A Megbízott a fenti tevékenységet 770.000,-Ft./hó felszámításával teljesíti. (a 

tevékenység ÁFA-mentes körbe tartozik)” 

 
Módosított szövegrész: 

 

„4. A Megbízott a fenti tevékenységet 1.116.500,-Ft./hó felszámításával teljesíti. (a 

tevékenység ÁFA-mentes körbe tartozik)” 

 
2.) Elfogadja a határozat mellékletét képező szerződést módosító okiratot.  
 

3.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.  
 

4.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosításról szóló – a 

közbeszerzési törvény előírásainak megfelelő – hirdetmény megjelentetéséről.  

 
 

Határidő: azonnal      Felelős:  Dr. Fülöp Erik 

         polgármester  
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1. melléklet a ………../2017. (I.26.) Kt. számú határozathoz 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT  

 
Amely létrejött  

egyrészrőlTiszavasvári Város Önkormányzata (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Városháza 

tér 4. sz. törzsszáma: 732462, képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), mint Megbízó – a 

továbbiakban: megbízó –,  
 

másrészről a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó, 

Besenyődi u. 11., cégjegyzékszáma: 15-09-075623, adószáma: 12451245-1-15, képviseli:  Dr. 

Rojkó László ügyvezető), mint Megbízott – a továbbiakban megbízó –továbbiakban együtt: 

Felek,között az alábbi napon, az alábbi feltételekkel:  
 

1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Megbízó által meghirdetett, Tiszavasvári 

központtal működő, Tiszavasvári és Szorgalmatos Önkormányzatok illetékességi területére 

kiterjedő, az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

szóló 47/2004. (V.II.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátása 
tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény második rész, XII. fejezet szerint 

lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott 2014. április 10-én benyújtott 

ajánlatával elnyerte a szolgáltatás teljesítésének jogát. Fentiek alapján felek között 2014. 

május 22. napján megbízási szerződés jött létre a Tiszavasvári és Szorgalmatos 

Önkormányzatok illetékességi területére kiterjedő, központi háziorvosi ügyelet ellátására.  
 

2. Szerződő felek tekintettel az 1.) pontban foglaltakra, megállapodnak abban, hogy az 1 

pontban foglalt megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják:  

 

A megbízási szerződés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„4. A Megbízott a fenti tevékenységet 1.116.500,-Ft./hó felszámításával teljesíti. (a 

tevékenység ÁFA-mentes körbe tartozik)” 

 

3.) Felek rögzítik, hogy a megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.  

 

Jelen megbízási szerződést módosító okiratot  Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a …………../2017. (I.26.) Kt. sz. határozattal jóváhagyta és feljogosította 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.  
 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 

aláírják.  

 

Tiszavasvári, 2017. …………………..  
 

 

Dr. Fülöp Erik  Dr. Rojkó László 

polgármester  ügyvezető 
Tiszavasvári Város Önkormányzata ROJKO-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

                mint megbízó  mint megbízott 

 

 


