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Ügyiratszám: Kp/32642-1/2014/IV.
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága HÜB
156/2011. (V.17.) számú határozat 1. pontja alapján a kerületi gyermekorvosi ügyelet ellátására feladat
ellátási szerződés megkötését hagyta jóvá az International Ambulance Service Kft.-vel, 2011.
augusztus 01. napjától 2016. július 31. napjáig.
Az International Ambulance Service Kft. 2014. augusztus 5. napján szerződés módosítási kérelmet
nyújtott be. Kérelme indokául jelzi, hogy az International Ambulance Service Kft. 2013. szeptember
19. napján jogutódlással átalakult Inter-Ambulance Zrt.-vé. A cég gazdasági formájának és nevének
változása okán szükséges módosítani az Önkormányzatunkkal kötött hatályos szerződést és a
módosított szerződés alapján a szükséges szakhatósági engedélyeiket is. Kérelméhez csatolta továbbá
a cég átalakulását igazoló Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által meghozott jogerős végzést is.
Az Inter-Ambulance Zrt. által kezdeményezett szerződés módosítás nem érinti a kerületi
gyermekorvosi ügyeleti feladat további ellátását.
Kérem a Tisztelt Humán Ügyek Bizottságát, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján
szíveskedjen döntését meghozni a határozati javaslatról.

Budapest, 2014. szeptember 11.

Mezey István s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy dönt,
hogy a kerületi gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátására a HÜB. 156/2011. (V.17.) számú határozat 1.
pontja alapján az International Ambulance Service Kft.-vel 2011. május 24. napján kötött feladat
ellátási szerződést módosítja, jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint és felkéri Polgármester urat a
szerződés aláírására.
Határidő: 30 nap.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. sz. melléklet
Feladat-ellátási szerződés

módosítása

amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
adószám: 15509000-2-43
képviseli: dr. Bácskai János polgármester
továbbiakban, mint Feladat - átadó
másrészről:
Inter-Ambulance Zrt.
székhelye: 1145 Budapest, Thököly út 165.
teljes jogú képviselője: Molnár György
cégjegyzék szám: 01-10-047813
adószám: 24672331-2-42
számlaszám: 12100011-10042889
számlavezető pénzintézet: Gránit Bank
kapcsolattartó: Molnár György
telefon: +36202095000
fax: +3617995119
e-mail: molnar@interambulance.hu
továbbiakban, mint: Szolgáltató
együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételek változása miatt:
1.
Szerződő Felek rögzítik, hogy 2011. május 24. napján a Feladat-átadó és a Szolgáltató
jogelődje, az International Ambulance Service Korlátolt Felelősségű Társaság szerződést
kötöttek (a továbbiakban: Szerződés), melynek tárgya Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata gyermek lakosainak nyújtandó „összevont, azonos telephelyű”
házi gyermekorvosi ügyeleti szolgálat teljes körű ellátása. A Szerződés megkötésekor a
Szolgáltató neve International Ambulance Service Korlátolt Felelősségű Társaság,
adószáma: 13337562-2-42, bankszámlaszáma: 11600006-00000000-38145823, cégjegyzék
száma: 01-09-730111, képviselője: Vitárius Ferenc ügyvezető igazgató volt.

2. A Szolgáltató neve és társasági formája jogutódlással történő megszűnés következtében
2013. szeptember 19.-én a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság jogerős végzésével az alábbira
változott: Inter-Ambulance Zrt., adószáma: 24672331-2-42, cégjegyzék száma: 01-10047813, adószáma: 24672331-2-42, bankszámla száma: 12100011-10042889, teljes jogú
képviselője: Molnár György.

3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződésben a Szolgáltató adatait a jelen szerződés 2.
pontjában meghatározott adatokra kívánják módosítani. Jelen szerződésmódosítás az 1.
pontban hivatkozott Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, a Felek kizárólag a Szolgáltató
jogutódlással történő megszűnése miatt kötik, a Szerződés minden rendelkezését hatályukban
fenntartják.

A szerződésmódosítás 1 (egy) megszerkesztett oldalon készült el 4 (négy) példányban.
Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2014……………..
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