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Hatát ozati j av aslat a bizottsáe szźrflźrr a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi BizottsáďEmberi Erőfonás Bizottsáq javasolja a Képviselő-
testtiletnekazelőterjesztésmeglźtrgya|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. TényáIlás és a döntés tartalmának ľészletes ismertetése
A Képviselő-testiilet 4|l20I4. (III.05.) számi:, határozatźtban a 46. szźtmű orvosi koruet feladatait
e||átő háziorvosi szo|gáltatőva| az egészségtigyi feladat-ellátási szerzódést felmondta. A feladat-
ellátási szerzőđés megsziintetése óta az oľvosi ellátás helyettesítéssel került biztosításľa, melynek
érdekében a Képviselő-testtilet a Jőzsefvttrosi Szent Kozma Egészségügyi Szolgálat (továbbiak-
ban: JEK) engeđéLyezett |étszźmát l48l20l5. (VI.04.) sz. határozatźtban foglaltak szeľint 20|5.
június 05. napjától2 fővel megemelte (1 fő orvos és 1 fo asszisztens).

A hatályos jogszabályok szerint a kerületi ĺinkormrĺnyzat fe|adata kiilön<isen az egészségügyi alap-
ellátás ennek keretében ahźzígyermekoľvosi ellátásról való gondoskodás, ezértaz onkormányzat
2015. szeptembeľében és októbeľében is páLyazatot írt ki az orvosi körzet betĺiltésére, azonbarl
pá|yáző hiĺĺnyában apźiyázatok eredménýelenül ,"yI::\. 
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Józsefvárosban a házioľvosi körzetekrol szóló 2512002. (vI.21.) önkormányzati rcndeletben (to-

vábbiakban: Rendelet), - melyben szabáIyozásľa került a háziorvosok ellátási területe - I0 házi
gyeľmekorvosi körzet keľiilt kialakításra. A kialakítotthazi gyeľmekorvosi kĺjrzetek ellátási teľüle-
tét jelenleg 3 helyszínen9 hazí gyeľmekorvos látja el vállalkozási formában. Mind onkoľmányza-
hrnk, mind a feladatot ellátó Szent Kozma Egészségügyi Kcizpont keľeste a lehetőségeket a korzet
betöltése érdekében annak szem előtt tartásával, hogy a körzet szétosńása és ahźziorvosok kcirze-
teinek j elentős megvált oztatása megelőzhető legyen.

Dr. Maľkuj Erika Gabriella a 46. számú orvosi körzet feladat _ e||átźsérajelentkezett onkoľmany-
zan:ľoJ<ĺ:rźů, a feladatot vállalkozási foľmában el|átná - mint aDr. Egszínkék Kékcinkék Egészség-
tigyi Szolgá|tatő és Kereskedelmi Betéti Társaság (továbbiakban: Egszínkék Bt.) képviselője. Dr.
Máľkuj Erika Gabriella 1993-ban végzett a Semmelweis orvostudomanyi Egyetemen, majd 20l|.
évben csecsemő és gyeľmekgyőgyászat szakvizsgát tett (a szakmai oné|etrajz az előterjesztés I.
sz. mellékletétképezi). A Bt. cégbíľósági bejegyzése folyamatban van. Dr. Maľkuj Erika Gabriella
azza\ a kéľéssel fordult onkoľmanyzailĺtk.hoz, hogy részére szoIgá|atijelleggel önkormányzati
tulajdonban á1ló lakás bérlése váljon lehetővé tekintettel arra, hogy jelenleg Gyongyös városban él
életvitelszerűen és a mindennapiutazás nagyon megnehezítené a munkavégzését.

Ha a praxisjog elidegenítéséľe a jogszabá|yban meghatźĺrozott személy a megjelĺilt határidőn beliil
nem tud élni a pľaxisjog megsziínik, de a területi ellátási kötelezettség a|apjan a feladat- ellátás
biztosítása az ĺjnkoľmźnyzat fe|adata. Az onkoľmźnyzat a praxisjogot megszerezni kívĺĺnó orvos-
sal a feladat-ellátási szerzodés megkötését mege|őzoen e|őszeruődést köt (az e|oszerzőđés az eIó-

terjesztés hatáĺozatáĺlak 1. számú mellékletét képezi). Az eLőszeruődésben az onkormźnyzat vźi-
lalja, hogy ha a praxisjogot átvevő orvos rendelkezik az illetékes szakigazgatási szeľv által kiállí-
tott jogerős praxisengedéllyel, a feladat-ellźltźtsi szerződést meg fogja kotni (a feladat-ellátási szeľ-
zőđés tervezet az előteľjesztéshatźrozatźnakZ. számű mellékletét képezi). A hatályos jogszabźůy-

ok ľendelkezései szerint a feladat-ellátási szerzőďés legrövidebb időtaľtama 5 év. Amennyiben a

praxisjogot megszerezti kívrínó oľvossal a települési tĺnkoľmĺĺnyzat nem kívĺĺn feladat-ellátási
szerződést kötni, erről nyilatkoznia ke||. A praxisjog átadásźnak jogszabalyí akadá|ya nincs,
amennyibenahhozazÖnkoľmźnyzathozzźtjźtu|.

A Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt-vel (továbbiakban: JGK Zrt.) tortént egyeztetés a|apjźn
javasolom a Budapest vlu., Bródy Srĺndor u. 19. III. emelet |9. szélm a|attí, 56 m" alapterĹilehĺ,
komfoľtos lakás béľbeadását szoIgźiatijelleggel Dr. Máľkuj Erika Gabľiella részére. A JGK Zrt. a
lakás felújítasi költségbecslését elkészítette, melynek kĺĺltsége bruttó 7 |37 400,- Ft. A részletes
kĺĺltségbecslés az előterj eszté s 2. sz. mellékletét képezi.

A Képviselő-testĺilet l48l20l5. (VI.04.) száműhatfuozatźtban döntött a 46. szźmlú orvosi korzet
feladat-ellátása érdekében a JEK engedé|yezett|étszź.ľľrźnak2 fóve| töľténő emeléséről (1 fő or-
vos, 1 fo asszisztens), de tekintettel arra,hogy akorzet egészségĹigyi feladatalt20|6.június 01.

napjától Dr. Márkuj Erika Gabriella, mínt az Égszínkék Kékcinkék Bt. képvise|(5je |átja el, indo-
kolt a JEK engedéIyezett|étszźtmának a kettő, be nem töltött álláshellyeltöľténő cs<lkkentése' va-
lamint az źů|áshely vá|tozás míaÍt a JEK szervezęti és működési szabźiyzatának módosítása.

u. A beteľjesztés indoka
A 46. számű oľvosi körzet betoltése érdekében sztikséges, hogy a Képviselő-testtilet jelen előter-
jesztés szerinti döntését a20|6. ápľilis 07-i ülésén meghozza.

III. A dtintés célja' pénzůĺryi hatása
A döntés cé|ja a 46. szźlmí teľületi ellátási kĺjtelezettséggel rende|kezo orvosi kcĺrzet feladat-
ęLLtÍásánakbiĺosítása, a vonatkoző egészségügyi-feladat ellátási szetzőđés megkĺltése aháziorvo-
si feladatok biztosítása érdekében, valamint a JEK engedé|yezett |étszźlmaÍLak 2 fővel tĺlténő
csĺĺkkentésę 20|6.június 01. napjától. A feladat-ellátási szerződés keretében a ľezsiköltségek át-

vállalásaról szóló szerzőđés megkötése péĺ:zugyi fedezetet külön nem igényel, meľt fedezete a

II704 címen biztosított. 
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A szolgálati lakás felújítása egyszeri nettó 5 620 000,- Ft (bruttó 7 I37 400,- Ft) összegű koltséget
jelent, melynek feđezetéi| javasolt a működési általános tarta|ék elóirányzatot megjelĺilni, mely
eloir źny zatok kö zötti átc sop otto s ítást i gényel.
A létszámcsökkentés míatt a ktiltségvetési szerv költségvetését sziikséges módosítari az oEP fi-
nanszirozźts kiesése, valamint a kiadási megtakarítása miatt.

A JEK Szewezeti és Mfüödési Szabályzatának elfogadása pérlnigyi feďezetet nem igényel, az
intézméĺy álláshelyeinek csökkentése az onkormanyzatrészére megtakaľítást nem jelent, mert a
k<iltségvetési szerv az oEP által tdľténő finanszírozás a|apjźn látta el a feladatot.

Iv. Jogszabályiktĺľnyezet
A Képviselő-testület hatasköre Magyarcrszág helyi önkormĺĺnyzatairól szóló 20||. évi
CL)o(Xx. t<ĺrvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a helyi köz-
ügyek, valamint a helyben biaosítható közfeladatok körében ellátandó helyi cinkormźnyzati fe|a-
datok külonĺisen az egészségiigyi alapel|átás, az egészséges életmód segítését cé|ző szo|gáltatások.

Az egészségugyi alapellátásról szóló 2015. évi C)oilII. töľvény 1. $ (1) bekezdése a|apjźn az
egészségügyi alapellátás biĺosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak kĺjzelében vźiasztása
alapjan igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségtigyi
ellátasban részesüljön, nemétől, korától és betegsége teľmészetétől fiiggetlenül. Az 5. $ (1) bekez.
dés a) pontja a|apján a települési ĺinkormĺĺnyzat az egészségĹigyi alapellátás körében gondoskodik
a haziorvosi,hází gyeľmekorvosi ellátásľól. A 8. $ (1) bekezđése szerint a haziorvos személyes és
folyamatos orvosi ellátást nyíjt az egészségi áI|apot megőľzése, a betegségek megelőzése, koľai
felismerése és gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés céljából.
Azöná||ő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. töľvény 1.$ (2) bekezdésének a) pontja szeľint
ĺinálló orvosi tevékenység: a teľĹileti ellátási kötelezettség köľében az egészségügyi alapellátásról
szóló t<irvény szerint a hźaiorvos, a hźľi gyeľmekoľvos, a fogorvos által nyújtott egészségügyi
ellátás. Az I. $ (2) bekezdés c) pontja szerint a pľaxisjog: az egészségiigyi á||amigazgatási szeľv
źl|ta| az a) pont szeľinti orvos részére adott önálló oľvosi tevékenység nyujtásaľa jogosító enge-
délyben foglalt jog, amely a\apjźn ĺinálló oľvosi tevékenység teľületi ellátási kĺĺtelezettséggel,
meghatźrozott körzetbeĺ végezhető. A 2. $ (3) bekezdése a|apjźn a praxisjog olyan, szeméIyhez
kapcsolódó vagyoni éľtéktĺ jog, amely jogszabá|yban meghatározott feltételek fennállása esetén
elidegeníthető és folytatható, a (7) bekezdés alapjan ha a praxisjog elidegenítésére a (6) bekezdés
a|apján jogosult személy e jogáva| az ott megieltilt hatáľiđőn belül nem é1, a pľaxisjog megsziĺnik.

Ugyanezen jogszabály 2/A. $ (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkoző szźndé-
kát_ a pľaxisjogot megszerezni kívrĺnó orvost is megielölve _ az azt elidegeníteni kívánó személy
bejelenti az adott pľaxisjoggal érintett települési önkoľmiĺnyzatnak. 

^ 
(2) bekezdés szerint, ha az

(1 ) bekezdés szerinti cinkoľmányzat
a) a praxisjogot megszerezni kívĺánó orvossal _ a praxisjogmegszerzése esetén _ az ađott köľzet-
ben a 2/B. $ szerinti feladat-ellátźtsi szerződést kívan kĺitni, erről a felek előszeľződést kö,tnek,

b) nem kíván a praxisjogot megszeľezrukivánő orvossal az adoÍt körzetben a2lB. $-a szerint fela-
dat_e|Iátásíszetzođést kötni, ęrró|az (1) bekezdés szeľinti bejelentés napjától szźlrrńtott 45 napon
belül nyilatkoznia kell.

A ktiltségvetési szeľvek SZMSZ-ének elkészítését az á||anhźutartásról sző|ő 2011. évi CXCV.
töľvény (Aht.) 10. $ (5) bekezdése írja elő. A kĺiltségvetési szervekszMsz-ének taľtalmi elemeit
az tłht. végrehajtásaĺol szőtő 368/20|l. (XII'31.) Koľm. ľendelet 13. $ (1) bekezdése, azegés-
zségügyi intézmények SZMsZ-ének tartalmi elemeit a gyógyintézetek műkĺidési ľendjéľől, illetve
szakmai vęzetó testületéről sző|ő 4312003. (vII.29.) ESzCsM rendelet 4. $ (2) bekezdése szabźr
Iyozza. A képviselő-testtilet hatásköre a, łl'ht.g. $ b) pontján és az egészségügyről sző|ő |997. évi
CLIV. tĺlrvény 155. $ (1) bekezdés f; pontjĺĺn alapul.

,4



ĄJ.

1.

A Budapest Józsefvárosi onkormányzaÍ. tulajdonában á||ő lakások bérbeadásának feltételeiről,
valamint a lakbér mértékéről sző|ő 1612010. (III.08.) önkoľmányzati rerrdelet 3. $ (4) g) bekezdése
alapjan a lakások bérbeadása történhet az onkorměnyzat teľületén ellátási kötelezettséggel
tevékenykedő gyermek-, felnőtt hiĺziorvosok és védőnők részéľe szolgálati jelleggel.

Afentieka|apjáĺkéľjfü aza|ábbihatározat javaslatelfogadását!

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

kifejezi azon szándékát, hogy a 46. szźlmú haziorvosi kcirzet feladat-ellátása érdekében egészség-
ügyi feladat-eltátasi szeľződést kívan kötni a'praxisjogot vállalkozási formában megszerezni kívá-
nó Dr. Maľkuj Erika Gabriellával, mint azBgszíĺlkék Kékcinkék Bt. képviselőjével 20l6.június
0l. napjátó| _ 202|. május 31. napjáig teľjedő időľe a hatźrozat 1. sz. és a2. sz. mellékletét képezĺł
egészségügyi ellátási szerződésben foglalt főbb tartalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Hatźlrido : 20 l 6. április 07.

felkéri a polgáľmesteľt a hatátoz 1. pontjában foglalt dokumentumoka|áirásáĺa.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. május 31.

a hatźrozat 1. pontja szerinti feladatellát źls biztosítása érdekéb en hozzájźrul, hogy az Égsziĺlkék
Kékcinkék Bt. képviseletében e|jań Dr. Máľkuj Eľika Gabrielláva|20|6,június 0l. napjától szol-
gálati jellegget bérleti szerzoďés kerüljtin megkötésľe kĺlltségelvíi bérleti díj megťlzetésével a VIII.
Bródy Sándor u. l 9. III. 19. szźlm a|at1i egy szobás , 56 m2 alapteľületű, komfortos cinkoľmányzati
tulajdonban ál1ó lakás tekintetében.

Felelős: polgármester
Hatźľľ'do : 201 6. április 07.

4. a) ABudapest, VIII. Bródy Sándor u. 19. III. 19. szźlrna|atti lakás felújítási költségének fedezetére
- bruttó 7 I37 400 Ft,- összeget á||apit meg, melynek fedezetétil a 11107-01 cím múködési cél és

általanos taľtalékon belii| azáltalanos taľtalék- kĺjtelező feladat _ e|óirźnyzatát jelöli meg.

Felelős: polgáľmester
Hatándó: 20I 6. április 07.

b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmanyzatkiadás 11107-01 cím míĺktldési cél és általános
taľtalékon beltil az általanos taľtalék - kötelező feladat - e|oirźnyzatáĺő| 7.I37,4 e Ft-ot átcsopoľto-
sít a 11602 cim felújítás _ onként váI|a|t feladat _ Bródy Sandoľ u. 19. III.l9. szźtmű lakás felújítá-
sa címén.

Felelős: polgármester
Határiďó: 2011 6. április 07.

c) felkéľi a polgáľmesteľt, hogy a költségvetési renđelet következő módosításánttl a b) pontban
foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáĺldő: 20| 6.július 1 5. napj áig
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5. felkéri a Józsefuáľosi Gazdálkodási Központ Zrt-t ahatározat 4. pontja szerinti felújítási munkála-
tok elvégeztetésére és ahatátozat 3. pontja szerinti béľleti szetzódés megkĺitéséľe.

Felelős : Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpo nt Zrt. igazgatősági elnöke
Határidő: 20|6. május 31.

6. felkéľi a polgármesteľt, hogy a hatźrozat 4. pontjában foglaltakat az onkormányzat 2016. éví
kĺĺltségvetésének módosítása során vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Hataridő : a költségvetési rendelet következő módosítása.

7. a) a Józsefuarosi Szent Kozma Egészségĺigyi Kö,zpont engedé|yezett álláshelyeit20|6. junius 01.
napjától 2 főve| csökkenti, így a költségvetési szerv engeďéIyezett létszálma 294 fí5rő| 292 fóre
vź]tozĹk (szakmai álláshely: 220,7, technikailkisegítő álláshely 7 |,3).

Felelős : polgĺĺľmester
Hataľidő: f0|6. május 31.

b) felkéri a Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ igazgatćĄát, hogy az a) pontban fog-
laltak miatt az intézmény 20|6. évi költségvetésének módosítlísaľa a sziikséges intézkedést tegye
meg.

Felelős: polgĺĺľmester, Józsefuaľosi Szent KozmaEgészségtigyi Központ fłSigazgatőja
Hataľidő: 20|6.július 1 5.

8. felkéri a polgáľmestert a hatilrozat 7. pontja szerinti álláshely vá|tozásnak a Józsefuĺíĺosi Szent
Kozma Egészségügyi Kĺizpont Szewezeti és MfüödésiSzabá|yzatźtbantörténő átrezetés&e.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2016. május 3l.

9. felkéri a Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőjźi a hatźlrozat I. pontja
szerinti feladatellátás érdekébeĺ az átadás-átvétę| lebonyolítasáľa.

Felelős: Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatőja
Hataľidő: 20|6. május 31.

A dtintés végľehajtásátvégző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humĺĺnkapcso-
lati Iroda, Pénnlgyi Ügyoszĺĺly, Jőzsefvétosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefuĺĺľosi Szent
Kozma Egészségügyi Kcizpont.

Budapest, 2016. március 30.

ń//,/
E$ý Attila

alpolgármesteľ

Tĺlrvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimrĺn Edina

jegyző
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előterjesztés 1. sz. melléklete

RÖVIDÍTETT szeľłĺĺr ÖNÉrETRĄJZ

Dr. Márkuj Eĺika Gabľiell a

Általanos oľvosi diplomát a Se.mmelweis Orvostudomlíńý Egyetemen sżeÍefięm.

Szźma:270ĺ|993 kelte:1993'09.t9.

I 993. 10. I 8,- I 995.L2.31.

A P'M.Flór Feręnc Kórház KístaÍcsa csecsemő és Gyermekgyógyászati- valamint újszĺitött és

pathológiás újszĺilött osztalyának ďkďmazásábauálltam általános oľvos munkakörben.

EzzeI páthwamosan az OMSZ által fenn' taĺtott Gödöllői Központi orvosi iigyeleten is

telj esítetteĺr szolgálatot rnĺśodállráśban

1996.01.0l.- től a Heim Pál GyemrekkórluŁ Kijáľó ügyeJętén do.lgozom közalkalmazotti

jogľigzonyban ftĺállásbao.

Ez id(j alatt a Heim Pál Gyermekkóľház minden osztályán töltöttem néhány hónapot a

szakvizsgrához sztikseges gyakorlatok megszeľzése célj ából.

Kütső gy.akorlaÍaiľiď a II.sz. Gyeľmekklinikán" a SOTE ll.sz'Sztileszeti és Nőgyórylászati

Klinĺka Peľinatális Intenzív Centrumában és a Svábhegyi Gyermekgyógyihtézetbęn töltöttem.

Csecsemő és Gyeľmekgyógyászat szakvizsgát 20l 1 . 1 l.24..én tettem.

Sz.áma'|337ĺ20L|

Budapesq 2016.03.24.
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hatźrozat
l. számú melléklet

Feladat.ellátási e|őszerződés

amely létrejött egyrészĺőI a

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosĺ onkormányzat,miĺt azegészségügyikł5zszolgáL-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
aďőszźrn: 1 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: L 57 3 57 | 5 -841I -321 -01
törzskönyvi azonosító szétm: 7357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszráml aszám: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, MegbÍzó

másrészről
név: lĺgszínkék Kékcĺnkék Betéti Táľsaság
székhely: 2730 Albertiľsa, Rfüóczí u. 40.
cégtregyzékszźrn..
adószźrĺl:
statisztikai számjel:
bankszámlaszźtm..
képviseli: Dr. Markuj Erika Gabriella
mint megb ízott egészségügyi szoIgźitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltatĺó

A továbbiakban egyĹittes en szeruődő felek között- alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

1. Az e|oszerzőđés tfugya a teľületi eLlátási kĺitelezettséggel mfüödő, az ĺinkormányzat köte-
Iező fe|adatköľébe tartoző, Józsefuarosí 46. számuhazi gyermekorvosi korzet területi ellá-
tási kĺitelezettséggel végzendó alapellátási feladatainak a teljes körĹi ellátásaľa végleges fe-
Iadat- e||átási szer ző dés me gkötése.

2. Szerzóďo felek megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult szerzodést kĺjtni a Budapest VIII.
keľület 46. szźmu gyeľmek betegellátási kĺjrzet haziorvosi feladatainak ellátáséra tekintet-
te| aĺra, hogy a körzet taľtósan betöltętlen. Szerzodő felek rĺigzítik, hogy a praxisjog meg-
szerzésére, átruházásara' ahatźiyos jogszabályi rendelkezések azirźnyadőak.

3. Megbízó 5 éves határozottidőtaĺamĺa 20l6.június 01. napjátóIz\z|. május 3I.napjäigaz
Égszínkék Kékcinkék Bt.- vel (képviselője: Dr. Markuj Erika Gabriella), mint Szolgá|tatő-
val feladat-ellátási szeruődést kíván kĺjtni a kerĹiletben Iévó, a2512002. (VI.21.) ĺjnkor-
mźnyzati rendeletében meghataľozott 46. sz. hźľi gyeľmekorvosi kĺjľzet e||źúásfua azza| a
feltétellel, hogy Dľ. Máľkuj Erika Gabriella aiľlílegbíző rendelkezésére bocsátja a Budapest
Fővríľos Kormĺĺnyhivatala VI. keľületi Hivatala Népegészségügyi osztźĺ|ya (továbbiakban:
ÁNrsą területileg illetékes iĺtézetejogerős határozatát 9nő|, hogy megfelel a praxisjog
megszetzéséhez szĹikséges feltételeknek, rendelkezik az ANTSZ _tevékenységre vonatko-
ző_ jo ger ós praxisengedélyével.

4. A Szolgáltatő az e|őszeruődésben vállalja, hogy a végleges feladat-ellátási szetződés ha-
táIyba lépésének napjától feladatait a szak'ĺĺa szabétlyaí szeńnt, a hźníowosi, hiízi gyer-
mekorvosi és fogorvosi tevékenységről sző|ô 4l2000.(II.25.) EüM. rendeletben foglaltak-
nak megfelelően, teľĹileti ellátási kĺitelezettségge|, az ANTSZ mfüĺjdési engedélyében
meghatátozott rendelési időben, a hiíziorvosi kĺiľzetekľő| szőIő 2512002. (vI. 21.) sz. ĺĺn. //Vł"r
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kormźnyzati ľendelet 2. sz. mellékletét képező 46. szźlmí korzethęz tartoző utcajegyzék
szęrinti területen e||átja. A Szolgáltatő fe|adatait személyesen Dľ. Markuj Erika Gabriella
orvos |átjae|.

5. Szerzőđó felek megállapodnak, hogy az EgészségĹigyi ellátási szerződésben szabźiyozzźk
afe|ađat ellátas feltételeit, melynek tewezete jelen előszerzodés mellékletét képezi.

6. Megbíző kijelenti, hogy SzolgáItatő a tevékenység ellátásahoz szfüséges jogosultságát és
végzettségétigazolta.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kéľdésekben a Polgari Tĺirvénykönyv, valamint a
szerződésben rögzített egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
irányadónak tekinteni.

8. E szerzoďésben rĺigzített mellékletek a je|eĺ szerződés elválaszthatat|al részét képezik,
azokkal együtt érvényes.

9. Szerződo felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Ameny-
nyiben eznem lehetséges, űgy apertźngy szerinti illetékes bíľósághoz fordulnak.

l0. Je|en szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bĺĺľmikor módosíthatjfü.

Jelen előszerzodés az a|źirás napjźnal válik érvényessé.

Jelen előszerződés f sztlmozott oldalból 6 egymással megegyező eredeti példanyban készült, me-
lyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jóvríhagyó|ag a|ä-
írtak.

Budapest, 201-6. április.. .

Megbíző Szolgáltató
Budapest Főváľos VIII. kerůilet Jó. Égszínkék Kékcinkék Egés-

zsefuáľosi Onkormányzat zségüryi Szo|gáitatő és Keľes-
képviseletében kedelmi Betétĺ Táľsaság

Dr. Kocsis Máté képvĺseletében:

polgáľmesteľ Dľ. Máľkuj Eľika Gabľiella

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada- Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából

đr. Mészaľ Eľika aLjegyző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané pénzjgyi
ůgyosztá|yvezető



hatáĺozat
2. szźlm,űmelléklet

BcnszsÉGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁSI sZERZolns
TERVEZET

amely létrejött egyrészĺó| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosĺ Onkormányzat,mint az egészségügyíközszo|gźi-
tatásról gondoskoĺló szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszátm 1 57 3 57 | 5 -2-42
statisztikai szánýe|: | 57 357 | 5 -84I I -32I -0I
törzskönyvi azonosító szám: 73 57 I 5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszám: l 0403 3 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

másrészrő1
név: Égszínkék Kékcinkék Betéti Táľsaság
székhely: 2730 Albertirsa, Riíkóczi u. 40.
cégsegyzékszám:
adőszźml:
statisztikai számjel:
bankszĺĺmlaszźlm:
képviseli: Dr. Markuj Erika Gabľiella
mint megb ízott egészsé gügyi szolgá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltatĺó

szeruődő felek között alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

A szerződés taľgya

Megbízó 5 éves hatźlrozottidőtartarrazlIí.június 01. napjátó|202|. május 31,.napjáigmegbizza
Szolgáltatót a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatźtrozott háziorvosi k<ĺrzetben teľületi
ellátási kötelezettséggeIvégzendő alapellátási feladatainak teljes kĺĺľĹi ellátásáva|, amit Szolgźltatő
elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szolgáltató ezzę| źivá||alja Megbízőtő| a jelen szerzóđés 1. sz. mel-
lékletében rogzített kĺjrzetben és egyénre szabotíhlŁiorvosi rendelőben és rendelési időben a Ma-
gyarcrszág helyi tĺnkorményzatairól szóló 2011. évi CL)O(XIX törvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja, valamint az egészségügyi alapellátásľól szőIő 2015. évi CXXIII. törvény 5. $ (1) bekezdés
a) pontja szeľinti terĹileti egészségügyi a|apel|átási ktjtelezettség ktirébe tartoző egészségügyi ellá-
tását. Felek rĺĺgzítik, hogy Megbiző Képviselő-testiilete jogosult a jogszabályi keľetek között a
lakosságszám esetleges módosulásrĺnak megfelelően a köľzetek hatarainak meghatźrozásáĺa és
módosításaľa, az egészségügyi hatósággď és az érintettekkel va|ő egyeztetés után a teľületi ęllátás
le gme gfelelőbb mó dj ának kiv áIasztásár a.

Felek jogai és kiitelezettségeĺ

1. SzolgáLtatő aháziorvosi teendőket az egészségiigyi alapellátásról szóló 20|5. évi C)oilII.
ttĺrvény, .łz onźúIő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, továbbá a hĺíziorvosi,
házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől sző|ő 412000. (II. 25.) EüM rendelet elő-
írásai, valamint a jelen szerzőďésben foglaltak szerint köteles ellátni.

2. Kĺjteles ellátni a területén lakó, a külön jogszabá|yban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett
és az źitala elfogadott biztosítottakat. Az ellátandó szolgáItatások tételes meghatźrozását je-
Ien szerződés 2. sz. melléklete tarta|mazza.
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3.1.

aa
J.J.

3.2.

a. Szolgáltató köteles továbbá:

az országos Egészségbiztosítási Péĺlztźlrua| (oEP) egészségügyi a|ape|Iźúási szolgálta-
tásľa finans zír ozási szer ző dést kötni,

az egészségýgyi tevékenységre szóló mfüĺjdési engedélyének taľtalma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel ľendelkezni. Az ellátźls biĺonságéÉrt a
hĺízioľvosi praxisjog fulajdonosa egy személyben felel,

az e||źtási feladatokat ellátó orvosok MoK tagságźúigazolő dokumentumot, és a sziiksé-
ges mfüĺidtetési jog megszerzését, valamint a területileg illetékes Népegészségugyi
osztźůy által kiadott működési engedélyét bemutatni,

amelyek jelęn szerződés hatálybalépésének feltételei.

Megbíző kijelenti, hogy Szolgźitatő a jelen szerzodés 3. pontjában megjelölt adatokat tarta|-
maző, vá||alkozőkéntvégzendő háziorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket igazoló ok-
iratokat l'4egbíző képviselőjének eľedetiben bemutatta, és azok egy-egy fenymásolt pé|danyát
a Megbizőnak legkésőbb jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg átadja. A fenti adatokban
bekövetkezó vźtltozást a Szolgáltató köteles Megbízónak 30 napon belül írásban bejelenteni.

Szolgáltató köteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szeruőďés 1. számú mellékle-
tében meghatározott ľendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. E
kötelezettsége alól csak kĹilĺjnĺisen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató kti-
teles helyettesítéséről a hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A he-
lyettesítő személyek nevét az |. sz. mellékletben kell rogziteru. Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően gondoskodik és e tényről az onkor-
mźnyzatot nem éľtesíti, ebből a kcĺrülményből keletkezően károkéľt és jogkövetkezményekért
teljes könĺen felel, kivéve ha bizonyítja, hogy mfüödési ktirén kíviil álló, e|hźrlthatatlan ok
miatt nem fudott eleget tenni kötelezettségének.

Szolgáltató ktiteles a külĺjn jogszabáIyban foglaltaknak megfelelően biztosítani a hlŁiorvosi
szo|gá|at mfüödésének személyi feltételeit. Az egészségügyi feladatok megfelelő e||źiását
gyeľmekápoló vagy asszisztens igénybevételével v égzi.

Szolgáltató köteles a Megbízőt haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben ľendelési idejében
vźt|tozás kĺjvetkezik be, kiil<inös tekintettel a rendelés elmaradása esetén, szabad-
sáýakadáLyoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel történik a teriileti ellátási kötelezętt-
séggel működő oľvosi körzet feladatellátása, ezenkivül a rendelőben megfelelő helyen elhe-
|yezett hirdetménnyeI az érintett lakosságot haladéktalanul éľtesíteni sziikséges.

Szolgáltató ktĺteles évente egy alkalommal februar 15. napjáig Megbízónak íľásban beszér
molni az elozo évi tevékenységéről.

Az ügyeleti ellátást aMegbiző biztosítja az ügyeletre vonatkozó ktilĺin szerzőďés alapjrĺn.

Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatározotthźniowosi rendelőben
és beosztás szerinti napokon rendelést taľtani. Szolgá|tatő a ľendelési időt csak a lľĺ4egbízó
képviselőjének jóvahagyásáva| és a múkĺjdési engedélyben rögzíwe módosíthatja. Keľiileti el-
látási éľdekből különleges helyzet alkalmával, a teľiiletileg illetékes Népegészségugyi osnźiy
jćxahagyásával a llĺlegbíző is kezdeméĺyezheti a ľendęlési idő módosítását.

Szolgáltató köteles a háziorvosi rendelőben a 2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a jogsza-
bályok á|ta| előírt feladatokat e szerzóďésben rögzítettęknek megfelelően ellátni, és betegtájé-
koztatók kozzétételéről gondo skodni.

Szolgáltató köteles a jelen szeľződésben ľészletesen meghattrozott feladatainak eIlátásáva|
kapcsolatos, a teľĹiletileg illetékes Népegészségügyi osztáIy és a KSH részére küldött jelenté-
sekęt elkészítęru. Szolgáltató kĺjteles az á|ta|akezeLt adatbźnistmegőrizni és a személyes ada-
tok védelméľe vonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betaľtani, valamint köteles a jogsza-
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bályokban e|óírt nyilvántaľtásokat vezetni és adatvédelmi szabályzatot megalkotni ' tovélbbá a
Megbízó tészére, je|en szeruődésben részletesen meghatźrozott feladatainak ellátásával kap-
csolatos személyiségi illefue egyéb, jogszabályba nem iitköző adatot, infoľmációt szolgáltatni.

13. Jelen szeľződésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan haszná|at-
baaďásźlről, jelen szeruodés elválaszthatatlanrészétképező 3. sz. melléklet szerinti hasznélati
szer zó đés rendelkezik.

14. A felađatellátás biĺonsága érdekében Megbízó évente ellenőrzi a szerzodésben vállalt köte-
lezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Megbíző ľenđelkezésére bocsátja az
ellenőrzéshez szfüséges adatokat, információkat.

15. Szolgáltató a keriileti egészségügyi alapellátás zavarta|an és folyamatos ellátĺísa érdekében
egyiittműködik az e feladatokban kĺjzremfüödő más szolgáltatókkalés aMegbízőva|.

15.1. A je|en szerződést a felek a másik fé|hez írásban iĺtézett felmondással, hat havi felmondási
idővel megszĹintethetik, mely felmondás k'lzźtrőIag a hónap utolsó napjáĺa szólhat.

1 5.2. Megb íző a je|en szerződést felmondhatj a, amennyiben

- megállapithatő,hogy az egészségügyi szo|gá|tatás szakmai színvonala csĺikkent, és e csök-
kenést az egészségýgyi hatóság célellenőrzése is igazolja;

- Szolgá|tato a területi ellátási kĺjtelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan meg-
szegi;

. Szolgáltató súlyosan megszegte a közszo|gá|tatás ťlnanszitozásĺíľa vonatkoző szerződést,
és a finanszítoző közlése a|apján emiatt fennáll a finanszírozási szerzodés azonnali hatályu
felmondásĺínak veszélye.

1 5 . 3 . Megb iző azonĺn|i hatállyal felmondj a a szerző dést, ha

- ahźľ;ioľvos a szeľződésben vállalt ktitelezettségeit írásbeli felszólítás ellenéľe sem teljesíti,
vagy folýatólagosan megszegi a jogszabá|yban foglalt múködésre vonatkozó előíľásokat;

- aháziorvos ĺinálló egészségiigyi tevékenység végzésére való jogosultságátbźrme|y okból
elveszti.

16. A felmondási idő alatt aSzo|gźtltatő köteles szeľzőđési kĺjtelezettségeitvá|tozatlanul teljesíte-
ni, amelyetMegbíző Szolgá|tatőhoz rendelt ellenőre útján ellenőnzhet. A szerzőđés megsziĺ-
nésekor aSzo|gáItató kĺjteles arészére téľítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak
leltaľ szerinti jegyzőkönywel visszaszolgá|tatĺĺ. Szolgáltató a szerzódés megsziĺnése esetén
elhelyezésre nem taľthat igéný.

|7. Jelen szerződés időtaľtarĺa alatt, ha báľmelyik szerződő fel nem szeľződésszeruen teljesít,
illetve báľmelyik szęrződő fé| ét\tal gyakorolt azow.a,|i hatályu felmondással összefüggésben
másik felet igazolt kaľ éri, akźrokozo feIet a polgaľi jogí szabźt|yok szerint káľtérítési felelős-
ség terheli.

18. Megbíző tudomásul veszi, hogy köľzetmódosítás miatt bekĺjvetkezett, aháziorvost ért kar
esetén ktlrtalanítźlsi ktitelezettséggel tartozik, amelynek megźilapítźtsĺánál figyelembe kell ven-
ni ahźniowosi szolgáltatő źita| a ťtĺarĺszírozása keretében kapott egy éves összeget. Szolgál-
tató esetleges kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az oEP által
igazolt méľtékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.

19. Je|eĺ szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgaľi Töľvénykĺinyv, valamint a szer-
ződésben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell irĺĺnyadó-
nak tekinteni.

20. E szerzódésben rögzített mellékletek a je|en szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azok-
kalegyĹitt érvényes.

2|. Szęrződő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősorban békés úton ľendezik. Amennyi-
ben ez nem lehetséges, úgy apeftźrgy szerinti illetékes bírősághoz foľdulnak.
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22. Jelen szetződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikoľ módosíthatjak. A kĺizös meg-
egyezéssel töľténő szerződésmódosításhoz ĺinkoľmĺĺnyzati dontés sziikséges.

Je|ęnszetződés készĹilt ... oldalon,6 egymássa| egyező példanyban, melyet a felek elolvastak,
értelmeztek és mint akaľatukkal mindenben megegyezot jőváhagyő|agaláírtźl<.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: kĺiľzet, ľendelési idő és a helyettesítés renđjének meghatĺĺľozása

2. sz. melléklet: a Szolgá|tatő hazioľvos áItaI e||átarldó feladatok

3. sz. melléklęt: HasznáIati Szeľződés

Budapest, 2016. április.. ..

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuá.

ľosi onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Jogi szempontból el|enjegyzem :

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyzó

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Pĺíris Gyuláne
pérungyiugyosztáIyvezetó

Szolgáltató

Égszínkék Kékcĺnkék Egés-
zségügyi Szolgáltató és Keľes.

kedelmi Betéti Táľsaság
képviseletében:

Dr. Máľkuj Eľika Gabľiella
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l. sz. melléklet

az e gés zsé gügłi ellótós i sz erz ődé s hez

Körzet, ľendelési idő és helyettesítés rendjének meghatáľozása

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefrárosi onkormányzat Képviselő-testi'ileténekaháziorvosi kör-
zetękről szô|ő f5/f00f . (vl'z|.) önkormányzati ľencĺeleÍ szerinti meghatáľozott teľtiĺeti ellátási kötelę-
zettséget bizosító körzet.

Ila.E||źtźsi terület:

46. oľvosi köruet

Bacsó Béla utca
Baross utca
Bérkocsis utca
Csokonai utca
Déri Miksa utca
Haľminckettesek teľe
Horváth Mihály tér
József körut
Józsefutca
Kiss József utca
II. János PźiPápatét
Kun utca
Lovassy LászIő utca
Lutheľ utca
Magdolna utca
Nagyfuvaros utca
Német utca
Or utca
Rrĺkóczi tér
Rakóczi út
Rigó utca
Salétľom utca
Szilágyi utca
Szíjzutca
Tavaszmező utca
Tolnai Lajos utca
Vásiír utca
Vay Ádám utca
Víg utca

3, 5, 7, 9, ll, 19, fr-23, 25, 3r
s6-96
7-27,6-20,39-
végig
1-1r,2-6, 12-18
5-6-7-8-9
10-18,11-19
30-50
l-6r,2-58
végig
t-17
l-7
l-7,2-6
l/a,b,c
1-3,2-8
végig
2-14,5-13,15-45
végig
végig
4I-57|a,b,57lc
végig
végig
végig
végig
végig
végig
végig
végig
19-43,18-36

1/b. A körzet |akosságszáma a szerződés aláírásakor: ......... fó

A feladat-ellátás jellege : hźzi gyermekorvos

Az |/a. pont szerinti teriileti ellátási körzet oľvosi rendelője:

Cím: 1084 Budapest, VIII. kerület, Auróra u'f2-28.
Telefon: +3611-...

t4



Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakadźiyoztatás, továbbképzés, egyéb rendkívtili ok esetén):

ph.1.

2.

//
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1.

2.sz. melléklet

az egészségügłi ellótasi szerződéshez

A Szolgáltató által ellátandó feladatok

Személyes és a működési engedélyben rögzitett rendelkezési átl'|ő időben fo|yamatos orvosi ellátrást

nytl1t az egészségi állapot megőľzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

A győgyítő-mege|ozó alapellátĺás keretében feladatkörébe tartozik kĺilonösen az el|źtott lakosságľa vo-
natkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szo|gá,|ő elláüás, az eg1ĺén egészségi źůlapotá-

nak figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejlesztése, egés-

zségfervezésének támogatása ,jogszabálýan meghatározott kompetencia keretében történő gyógyke-
ze|ése, gondozása és rehabilitáciőja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, szakorvosh oz tijr-
téno lrźnyitása a betegség megállapítása, kezelési teľv készítése vagy terápiás ellátás céljából.' győgy-
kezelése, hźai źryo|áása és rehabilitáciőjaa szakorvos által javasolt terápiás teľv figyelembevételével.

A terhes gondozásban való közremĺĺködés.

Szükség esetén minden olyan közegészségügyĹjáľványtigyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekében szükséges.

Külön jogszabá|yokban foglaltak szerint végez..

a) védőoltást és azza| kapcsolatos tennivalókat,

b) fęrtoző betegségekkel és fertőző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos tevé-
kenységet,

c) kórokozó-hoľdozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) éte|mérgezések esetén sziikséges teendőket.

Az ész|e|t kĺizegészségtigyĹjárványĹigyi és egészségügyi hiányosságokról és az á|ta|a megtett intézke-
désekről értesíti a területileg illetékes Népegészségügyi Intézetet.

Azegészségĺevelésben ésazegészségtigyi felvilágosításban való részvétel.

Az életkoľhoz kötött snirővizsgźtlatok elvégzése.

Kiilön engedély a|apjźn akézi győgyszertźtr kezelése.

Külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvos-szakértői feladatok.

A34l|999. (Ix.24.) BM- EiiM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgźůat e||átása. A közerü|eten és

kózintézményben bekövetkező nem rendkívüli halálesetben a halottvizsgźiatot és bizonyítvány elkészĹ
tését az esethez legközelebbi hĺíziorvosi rendelő orvosai látják el körzethatáĺon belül.

Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában látja el.

a1

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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3, számú melléklet
e gé s n é gĺigli ell átás i s z er ző dé s he z

HASZNÁLATI sZERZŐuos

amely létľejött egyrészĺőI a

Budapest Főváros VIII. keľůĺlet Józsefváľosi onkormányzat mint az egészségĹigyikozszo|gźi-
tatásľól gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźtm: | 57 3 57 1 5 -2-42
statisztikai szźtmje|: l 57 3 57 1 5 -84L | -32| -01
tĺirzskÓnyvi azonosító szźrn: 7 357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszźlm: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név: Égszínkék Kékcinkék Betétĺ Táľsaság
székhely: 2730 AIbertiľsa, Rfüóczi u. 40.
cégsegyzékszźlrn:
adőszám..
statisztikai számjel:
bankszámlaszźĺn:
képviseli: Dľ. Markuj Erika Gabriella
mint megb ízott egészsé gügyi szol'gáItatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

_továbbiakban szerzőđő felek- közĺjtt alulíľott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

Megbíző 2016. június l -től kezdő do hatá|Iya| 202|. május 3|. napjáig megbizza Szolgáltatót
az egészségügyi ellátási szerzodés 1. sz. mellékletében meghattrozott köľzet haziorvosi teľü-
leti ellátási kötelezeffséggel, az a|ape|látási feladatainak teljes köľiĺ ellátásával, amit Szolgál-
tató elvállal. Szolgáltatő ezzę| átvźi|a|jaMegbízőtől a hivatkozottkorzętben és az ott megha-
tźttozott hazioľvosi ľendelőben és ľendelési időben a Magyarország helyi önkoľmiĺnyzatahőI
szől'ő 2011. évi CL)O(IX.23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint az egészségügyi alapel|átás-
ról szóló 2015. évi C)O(II. törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti teriileti egészségügyi
alapellátási kĺjtelezettség kcirébe tartoző haziorvosi alapellátási teendők el|átźLsát.

ltl/:egbíző az egészségýgyi ellátási szerzóďés 2. sz. mę||éklete szerinti feladatok ellátása céIjá-
bőI, az egészségügyí a|apellátásról szóló 2015. évi OoilII. törvény, az egészségügyről szóló
|997. évi CLIV. törvény, az önáIIő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. vonatkozó
rendelkezései alapjan, a szerzóđés megszĺinéséig Szolgáltatő részére téľítésmentesen biztosítja
a háziorvosi ľendelő hasznźt|atźú, adott orvosi rendelőben mrĺkĺjdő orvosok között _ annak
(azok) megosztott haszná|atźlt, a rendelőhóz tartoző vaľó és mellékhelyiségek haszná|atźxa|
egytitt.

SzolgáItatő a részére térítésmentesen biztosított helyiségek és taľgyi eszkĺjzĺjk hasznźiatźú
harmadik személy tészérę _ a jelen szerzoďés szerinti megosztott hasznźiat, a helyettesítés és
a szakorvosképzés esetét kivéve -haszná|atra nem engedheti át.

l.

2.
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4. Szolgáltató a hĺíziorvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés 1. sz. mel-
léklete a|apján áwette.

5. Szolgáltató kĺjteles a térítésmentesen áfuett helyiségeket atőIe elvaľható gondossággal és ren-
deltetésszeľúenhasznáIru,azokáilapotátmegóvni.

6.1. Szolgáltatő a kaľbantartási és egyéb feladatok eL|átásáraMegbíző részére 6.000-Ft/hó) Ą7.a7'

Hatezer forint átalánydíjat köteles megfizetni havonta, vagy félévet követő hő 5. napiáig át-
utal a Megbíző részéte a K&H Bank ZÍt.- né| vezetetí10403387.00028570-00000000 szźlm,tl

bankszámlaszźlmĺa. A felek megállapodnak abban, hogy az átalányďíj ĺĺsszege évente a KSH
álta,] me gáLlapított infl ációval növekszik.

6.2. AMegbiző köteles az á||agmegóvás éľdekében ahaszná|atraźtađotthelyiségen beliil felmerii-
lő kaľbantaľtási, javítási munkakat a 6.1 pontban meghatározott áta|źnyďíjon felül saját kĺilt-
ségén elvégezni. A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség berendezéseĹ
nek' a poľtálnak, a homlokzatnak a karbantaľtásźxaL, illetőleg azok pótlásával, cseľéjével kap-
c so l ato s feladatok el|átásár a a Me gbíző kötele s.

6.3. A Szolgáltató saját kĺiltségén köteles gondoskodni:

a) a helyiség és az ahhoztartoző eszkĺĺzĺik, berendezések állaganak megőrzéséről,
b) a helyiségben folýatott tevékenység körében felmeľülő felújításľól, pótlásľól, illetőleg cse-

ľéről,
c) a hatósági, tuzvéďelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maľadéktalanbetartá-

srĺľól.

7. A praxishoz tartozó mfütĺdési és üzemeltetési költségek a Megbizőt terhelik az a|ábbiak sze-
ľint:

7.I. az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,
7 .2. ví|Iarlos-energiafo gy asńás k<iltsége;
7.3. gázlfütés fogyasztás đija;
7 .4. viz- és csatoľnadíj;
7 .5 . szemétszá||ítás kĺiltsége;
7.6. lifthas zná|ati đíj.

8. A praxishoz tartoző működési és tizemeltetési költségek a Szolgá|tatőt terhęlik az a|ábbiak
szerint:

8. 1 . veszélyes hulladék száI|ításźnak kĺĺltsége;
8.2. steľilizá|ő eszköz mfüödtetési és ellenőľzési költségei;
8.3. textíliák mosatási kĺlltsége;
8.4. intern et hasznźůat költsége;
8.5. takaľítási költségek;
8.6. a helyiség, illetve a feladatel|étáshoz szfüséges eszközök hasznźiatából eľedő javítási,

pótlási költségek;
8.7. tęlefonkĺlltségek;
8.8. ingóvagyontźrgyak biztosítása és az e|lhez kapcsolódó kciltségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai ffiYa5, kötszer, gyógyszer, vegyszer' ttĺ, fecskenđo, papír, író-

szer, nyomtatvĺĺny stb.);
8.10. a Szolgáltató praxisához tartozô egészségiigyi szakszemé|yzet illętve egyéb foglalkozta-

tottak kĺiltségei;

9. Szerzóďó felek rögzítik, hogy a jelen szerzódés 6-8 pontjábanrogzített feltételeket 2016. đe-
cember 31-ig vállalj źk, az ezt követő időszakľa vonatkozóan módosítják.
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10. Jelen szerzőďésben nem szabźt|yozott kérdésekben a Polgĺĺri Tclrvénykönyv, valamint a szer-
ződésben rogzitett egészségügyet érintő hatályos jogszabźtlyok ľendelkezéseit kell iľĺínyadó-
nak tekinteni.

1 l . Jelen szerzíĺđésben rogzitett melléklet a szerződés elválaszthat atlaĺ tészét képez| azzal egyutĺ
érvényes.

12. Szerzodő felek kijelentik, hogy vitas kéľdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. AmennyĹ
ben ez nem lehetséges, úgy apertźrgy szeľint i|letékes bírósághoz forđulnak.

13. Jelen szerződést a felek kĺizös megegyezéssel, önkoľményzati döntés formájában írásban
báľmikor módosíthatj ak.

Je|eĺ szetződést a felek gondos átolvasás és értelmezés utiín _ a hivatkozott jogszabályi rendelke-
zések ismęretében _ mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvahagyó|aga|źńrták.

Budapest,

}ĺ4egbiző

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá-
ľosi Onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Szolgáltató

Égszínkék Kékcinkék Egés.
zségügyi Szolgáltató és Keres.

kedelmĺ Betétĺ Táľsaság
képviseletében:

Dr. Máľkuj Erika Gabľiella

Jogi szempontból ellenje gyzemi

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyzó



I. sz. melléklet

a hasznólati szerződéshez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott hasnlźiatźtMegbiző Szolgálta-
tő részére źLta'dta. Szolgáltató tudomásul vette, a működéshez szükséges eszközök fenntartrásráról, fel-
újításáról, karbantaľt-rásáról, cseréjéről _ ideértve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költségviselés kér-
dését is - saját költségén kö,teles gondoskodni.

2. A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1084 Budapest, Auróra u.22-28.

viĺróterem

3 orvosi rendelő

o|ti'zó helyiség

zuhanyző helyiség - WC

szemé|yzeti mosdó, WC a mozgássériilteknek

beteg mosdók (nőĹférfi)

1 teakonyha + étkezo

takaritőszer-vegyszerraktár


