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l. számu melléklet

FeIa d a t-ellátási e|őszerz(j dés

amely létrejĺĺtt egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefuárosi onkormányzat,mint az egészségügyi k<izszolgál-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adő szźtm: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel : | 57 3 57 | 5 -84I I -32|-0|
törzskönyvi azonosító szĺĺm: 7357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
b ankszáml aszálĺn: l 0 4 03 3 87 -00 0 2 8 5 7 0- 0 0 0 0 0 0 0 0
továbbiakban mint, MegbízĺĎ

másrészről
név: Égszínkék Kékcinkék Betéti Táľsaság
székhely: 27 30 A|bertirsa, Rákóc zi l. 40.
cégtregyzékszám:
ađőszám:
statisztikai szánnj el :

bankszĺĺmlasizźlĺĺl:
képviseli: Dr. Máľkuj Erika Gabriella

- mint megbízott egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A továbbiakban egytittesen szeľződő felek között- alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

1. Az ęIí5szerződés tźlrgya a területi ellátási.kötelezettséggel mfüödő, az önkorményzatkote-
lező feladatkörébe tartoző, Józsefuarosi 46. szźmń hĺázi gyeľmekorvosi korzet terĹileti ellá-
tási k<itelezettséggel végzendo alapellátasi feladatainak a teljes kĺiľiĺ ellátására végleges fe-
|adat- el|átási szerző dés me gkötés e.

2. Szerzodő felek megállapodnak, hogy a Megbízőjogosult szerzódést k<itni a Budapest VIII.
kerület 46. szźtrrń gyeľmek betege||źltási köľzet hiáziorvosi feladatainak e||átásźra tekintet-
tel a:ľa, hogy a kĺjrzet tartósan betöltetlen. Szerződő felek rögzítik, hogy a praxisjog meg-
szęrzésére, átnsházásálra' a hatályos jogszabályi rendelkezések az iranyadóak.

3. lMegbíző 5 éves hatźnozottidőtartamra 20|6.junius 0l. napjától2021. május 31.napjtngaz
Egszínkék Kékcinkék Bt.- vel (képviselője: Dr. Mrárkuj Eľika Gabńella), mint Szolgáltató-
val feladat-ellátási szerződést kívan kötni a kerĹiletben |évő, a2512002. CVI.21.) önkor-
mányzati rendeletében meghatiározott 46. sz. hazi gyeľmekorvosi körzet e||átásźra azza| a
feltétellel, hogy Dr. Mĺírkuj Erika Gabľiella a Megbízó ľendelkezésére bocsátja a Budapest
Fővaros Kormányhivata|a VI. kerÍileti Hivatala NépegészségĹigyi osztálya (továbbiakban:
ÁNľsz; teľületileg illetékes intézetejogerős hatźnozatät'u..ol, ľ'ogy męfelel a praxisjog
megszetzéséhez sztikséges feltételeknek, rendelkezik az ANTSZ _tevékenvségľe vonatko-
ző_ j o ger ős praxisengedélyével.

4. A Szolgáltatő az e|őszerzóđésben vállalja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés ha-
táIyba lépésének napjától feladatait a szakrna szabá|yai szerint, a hźuiorvosi, házi gyer-
mekorvosi és fogorvosi tevékenységľől szőIő 4l2000.(II.25.) EtiM. rendeletben foglaltak-
nak megfelelően, területi ellátási kötelezettséggel, az ANTSZ mfüödési engedélyében
meghatarozott renđelési iđőben, ahźniowosi körzetelľől szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. cin-
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kormänyzati rendelet 2' sz. mel]ékletét képezo 46. számú korzethez tartoző utcajegyzék
szeľinti terii|eten e||átja. A Szolgáltatő fe|adatait személyesen Dr. Máľkuj Erika cuuii"llu
oľVos látja el.

5. Szerződo felek megállapodnak, hogy az Egészségügyi ellátási szerződésben szabá|yozzák
a feladat e|látás fe|tételeit, melynek tervezete jelen előszerzodésmellékletét képezi,

6. Megbízó kijelenti, hogy Szolgźitatő a tevékenység e|látásához szükséges jogosultságát és
v é gzetĹsé gét i gazolta.

7. Je|en szerzĺjdésbęn nęm szabályozoff kéľĺlésekhęn a Polgári Törvénykön1v, valamint a
szerződésben rögzített egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
iľanyadónak tekinteni'

8. E szerződésben rcĺgzített mellékletek a je|en szerződés elválaszthatat|an részét képezik,
azokkal együtt érvényes.

9. Szeruődő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Ameny-
nyiben ez nem lehetséges, rigy a pertargy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

l0. Jelen szerződést a felek kozös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatiĺík.

Jelen e|ószerződés az a|áírás napjával válik érvényessé.

Jelen e|ószerződés 2 szfunozott oldalból 6 egymással megegyezó eredeti példányban készült, me-
Iyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben -"g.gy" zőtjővźhagyőIag a|źl-
irták.

Budapest, 20| 6. április. ..

Megbíző Szolgáltató
Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺó'- Egszínkék Kékcinkék Egés-

zsefváľosi Onkormányzat zscgiĺgyĺ Szotgáltatĺó és Keres-
képviseletében kedelmi Betéti Táľsaság

Dľ. Kocsis ľ'{áté képviseletében:. polgáľmesteľ Dľ. Máľkuj Eľika Gabľiella
Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada- Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészar Erika a|jegyzii

Fedezet:
P énzugy i|eg el l enj e gyzem :

Príris Gyulríné pénzĹigyi
ljgyosztőiyvezető



2. számú melléklet
EGESZSÉGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁSI SZERZonÉs

TERVEZET
.| amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefvárosi Onkormálnyzat,mint azegészségiigyi közszolgál-
tatásról gondoskod ő szerv

i cím: 1082 Buđapest, Baľoss u.63-67.:, adószám: 15735715-2-42
5tatisztikai számje|: 1 57 3 57 | 5-841 | -32| -0I
tcirzskönyvi azonosító szźtrn: 7 3 57 | 5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszámlas zźrn: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

,,

ITlásrészről
] név: Egszínkék Kékcĺnkék Betéti Társaság
. szék,he|y:2730 A|bertirsa, Riíkócziu.40.
; Cégegyzékszźlm:.' adószám:

statisztikai számjel:
bankszĺímlaszźlm:
képviseli: Dr. Márkuj Erika Gabńella
mint megb izotĹ egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban mint, SzoI gá|tatĺĺ

, szerződő felek köz<jtt alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

A szerzodés táľgya

. 1 lMegbíző 5 éves hatźlrozottidőtart.ĺmra 20l6.június 01. napjától 20fI.május 31. napjáigmegbízza
; szo|gá|tatőt a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatźtrozott haziorvosi körzetben területi
. e||átási kĺjtelezettségge| végzendő alapellátási feladatainak teljes kĺjnĺ ellatásával, amit Szolgźitatő
] elvállal. Felek rógzítik, hogy a Szolgáltató ezze| átvźllalja Megbízótől a je|en szerződés l. sz. mel-

lékletében rogzített körzetben és egyénľe szabott haziorvosi rendelőben és renđelési időben a Ma-
. gyarcrszág helyi önkormányzatairól szóló 201|. évi CLXXXIX tĺirvény 13. $ (l) bekezdés 4)

pontja, vďamint azegészségügyi alapellátásról szől'ő20|5. évi CXXIII. törvény 5. $ (l) bekezdés
a) pontja szerinti teľiileti egészségügyi alapellátási k<itelezettség körébe tartoző egészségügyi ellá-
tását. Felek rogzítik' hogy Megbízó Képviselő-testülete jogosult a jogszabályi keretek kozott a

l lakosságszám esetleges módosulásának megfelelően a kĺjľzetek határainak meghatáro zásźra és '
i módosításríra, az egészségügyi hatósággal és az éľintettekkel valő egyeztetés után a teľületi ellátás
i legmegfelelőbb módjrínak kiválasztásiára.

Ij Felek jogai és kiitelezettségei
'. l. Szolgáltatő a haziorvosi teendőket az egészségiigyi alapellátásról sző|ő 20|5. évi CXXIII.
i tĺirvény, az oná|Iő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺirvény' továbbá a háziorvosi,
l ľrźni gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekĺőI szőtő 4l20O0. (II. 25.) EtiM rendelet elő-

irásai, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles ellátni.

2. Kĺiteles ellátni a területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett
és az á|ta|a elfogadott biztosítottakat. Az e||átandó szolgáltatások tételes meghatiĺrozźsát je- 
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a. Szolgáltató köteles továbbá:

3.1. az otszágos Egészségbiztosítási Pérv;ttľ::a| (oEP) egészségügyi alapellátási szolgá|ta-
tásra fi nans zír ozási szerzo dést kotni,

3.2. az egészségügyi tevékenységre szóIó miĺkcĺdési engedélyének tartalma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Az e||átźls biztonsásáért a
haziorvosi praxisjog tulajdonosa egy szemé|yben felel,

3.3. az ellátási feladatokat ellátó orvosok MoK tagságátigazo|ő dokumentumot, és a szüksé-
ges működtetési jog megszerzését, valamint a terĺiletileg illetékes Népegészségiigyi
osztály által kiadott mfüödési engedélyét bemutatni,

amelyek j e|en szer ző dés hatálybalépés ének feltételei.

Megbízó kijelenti, hogy Szolgá|tatő ajelen szerződés 3. pontjában megjelölt adatokat tartal-
maző, vállalkozóként végzendő haziorvosi tevékenységhez sztikséges feltételeket igazoló ok-
iratokat Megbíző képviselőjének eľedetiben bemutatta, és azok egy-egy fénymásolt p é|dányát
a Megbízónak legkésőbb jelen szerzildés a|áirásáva| egyidejűleg átadja. A fenti ádatokban
bekövetkezo vá|tozźst a Szolgáltató ktiteles Megbízónak 30 napon belül írásban bejelenteni.

SzolgĺĺItató köteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés l. számú mellékle-
tében meghatátrozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. E
kĺjtelezettsége alól csak különösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató ko-
teles helyettesítéséről a hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A he-
lyettesítő személyek nevét az 7. sz. mellékletben kell rögzíteni. Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy ameruryiben helyettesítéséről nem megfelelően gondoskodik és e tényről az onkoľ-
mányzatot nem értesíti, ebből a köriilményből keletkezőenkárokét és jogkövetkezményekért
teljes könĺen felel, kivéve ha bizonyítja, hogy működési k<irén kíviil álló, elháríthatatlan ok
miatt nem tudott eleget terrni kötelezettségének.

Szolgáltató köteles a ktilön jogszabilyban foglaltaknak megfelelően biztosítani a hlŁiorvosi
szo|gźůat mfüödésének személyi feltételeit. Az egészségiigyi feladatok megfelelő ellátását
gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével v égzi.

Szolgáltató k<ĺtěles a Megbízót haladéktalanul tájék oztatni, amennyiben rendelési idejében
vá|tozás k<jvetkezik be, különĺis tekintettel a rendelés elmaradása esetén. szabad-
ság/akadá|yoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel töľténik a területi ellátási Ĺ.it.l.,"it-
séggel mtĺködő orvosi kĺiľzet feladatellátása, ezeĺlkivĺil a rendelőben megfelelő helyen elhe-
|yezett hiľdetménnye| az érintett lakosságot haladéktalanul éľtesíteni szükséges.

Szolgáltató köteles évente egy alkalommal február 15. napjáig Megbízőnak íľásban beszźy
molni az e|oző évi tevékenységéről.

9. Azugye|eti ellátást aMegbíző biztosítja az ĺigyeletre vonatkozó külön szerzőđésalapjĺĺn.

l0. Szolgáltató ktiteles munkanapokon a l. sz. mellékletben meýlatározott haziorvosi rendelőben
és beosztás szerinti napokon ľendelést tartani. Szolgĺĺltató a rendelési időt csak a Megbíző
képviselőjének jóvĺíhagyásáva| és a mfüĺidési engedélyben rögzítve módosíthatja. Kerüle1i el-
látási érdekből különleges helyzet alkalmával, a területileg illetékes Népegészségügyi osztéůy
jóvráhagyásáva| aMegbíző is kezdeményezheti a renđelési idő módosítását.

11. Szolgáltató köteles ahóziorvosi rendelőben a2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a jogsza-
bályok á|ta| e|őírt feladatokat e szerződésben rögzítetteknek megfelelően ellátni, es ueieýĺ;e-
koztatők kö zzététel éľő l gondo skodni.

12. Szolgáltató köteles a jelen szerződésben részletesen meghatározott feladatainak ellátásával
kapcsolatos, a teľületileg illetékes Népegészségtigyi osztrály és a KSH tészére küldött jelenté-
seket elkészíteni' Szolgáltató kĺiteles az źÄta|akeze|t adatbĺŁist megőrizni és a személyes ada-
tok véđelmére vonatkoző jogszabályi ľendelkezéseket betaľtani, va]amint köteles a jo1sza-, o-{1 ĺ.---
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bályokban előírt nyilvantartásokat vezetni és adatvédelmi szabályzatot megalkotni, továbbá a
Megbízó részére, je|en szerződésben részletesen meghatarozott feladatainak ellátásával kap-
csolatos személyiségi i|letve egyéb, jogszabá|yba nem titköző adatot, információt szolgáItatni.

l3. Je|enszerzodésben részletesen felsorolt feladatok te|jesítéséhez szĺikséges ingatlan haszná|at-
ba adásaról, jelen szerződés e|vźiasńhatat|anrészétképező 3. sz. melléklet szerinti használati
szerzódés rendelkezik.

|4. A feladate]látás biztonsága érdekében Megbíző évente ellenőrzi a szęrződésben vállalt köte-
lezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Megbízó rendelkezéséľe bocsátja az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat.

15. SzolgáItató a kerületi egészségĹigyi alapellátás zavarÍa|an és folyamatos ellátása érdekében
egyĹittmúkodik az e feladatokban kĺjzremfüödő más szolgá|tatókkal és a Megbízőva|.

l5.1. A je|en szerződést a felek a másik fé|hez írásban intézett felmondással, hat havi felmondási
idővel megszĹintethetik, mely felmondás kizáľólag a hónap utolsó napjaľa szólhat.

1 5.2. Megb íző a jelen szerződést felmondhatj a, amennyiben

- megállapítható, hogy azegészségiigyi szolgáltatás szakmai színvonala csĺĺkkent, és e csök-
kenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése is igazo|ja;,

- Szolgáltatő a tęrületi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan meg-
szegi;

- Szolgáltató súlyosan megszegte a k<jzszolgáltatás ťlnanszírozására vonatkoző szerződést,
és a finanszirozőkoz|ése alapjan emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali hatályú
felmondásának veszélye

15.3. Megbiző azomali hatállyal felmondja a szerzodést, ha

- ahźziorvos a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítas ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabá|yban foglalt mfüödésre vonatkozó előíľásokat;

- ahźniolrvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bĺírmely okból
elveszti.

16. A felmondási idő a|attaSzolgáltató köteles szerződési kötelezettségeitváItozatlanul teljesíte-
ni, amelyet }l/legbízó Szolgá|tatőhoz rendelt ellenőre údáĺ ellenőrizhet. A szerzodés megszű-
nésekor a Szólgáltató köteles arészétetérítésmentesen átädott rendelő helyiséget Megbízónak
|e|tár szeinti jegyzőkönywel visszaszolgáltatni. Szolgáltató a szerződés megszűnése esetén

elhelyezésľe nem tarthat igény.

|7. Je|en szerződés iđőtartama a|att, ha báľmelyik szerzóđo fel nem szerződésszeruen teljesít,
illetve bármelyik szerződő fé| źita| gyakorolt azonnali hatálý felmondással összefüggésben
másik fe|et igazo|t kár éri, aktttokoző felet a polgĺíri jogi szabályok szerint krártérítési felelős-
ség terheli.

18. Megbiző tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a hĺáziorvost ért kaÍ
esetén kártďanítási kĺitelezettséggel tartozik, amelynek megĺĺllapításĺĺnál figyelembe kellven-
ni ahźziorvosi szolgáltatő źt|ta| a Íinanszírozźsakeretében kapott egy éves összeget. Szolgál-
tató eset|eges káltalanítási igényét akorz'etmĺiđosításhó| fakadó kár összegének az' oEP által

igazo|tmértékéľől szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesáheti elő.

19. Je|en szerződésben nem szabályozott kéľdésekben a Polgáľi Törvénykönyv, vďamint a szer-

ződésben rogzített egészségtigyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell iranyadó-
nak tekinteni.

20. E szerződésben ľögzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik, azok-
kal együtt érvényes.

2I. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton ľendezik. Amennyi-
ben eznem lehetséges, úgy a pertargy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.
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22. Je|en szęrződést a felek köztis megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják' A közĺĺs rneg-
egyezéssel történő szerződésmódosításhoz önkormányzati döntés szükséges.

Je|en szerződés készült ... oldalon,6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvastak,
érte|meztek és mint akaratukkal mindenbenmegęgyezőtjóvahagyć:|aga|áirtak.

Mellékletek:

1 . sz. mellékl et: koĺzet, rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatá rozása
2. sz. melléklet: a Szolgá|tatőhźziorvos által ellátandó feladatok

3. sz. melléklet: Használati Szerződés

Budapest, 20| 6. ápľilis. . ..

Megbiző
Budapest F'őváros VIII. kerüIet Józsefvá-

ľosi Onkormányzat
képvise|etében

Dľ. Kocsis Máté
poIgáľmester

Jogi szempontból el|enjegyzem:

Danada- Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika alje 97ĺ ző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyulĺíné
p éllziigy i ügyo sztáI yv ezető

Szolgáltató

Egszínkék Kékcinkék Egés.
zségügyi Szo|gáItatĺó és Keľes-

kedelmi Betéti Társaság
képviseleté6en:

Dľ. Máľkuj Egika Gabľiel|a

/,,
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I. sz. melléklet

az egészségiigłi ellátas i szerződéshez

Körzet, ľendelési idő és helyettesítés ľendjének meghatározása

J A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvarosi onkormányzat Képviselő-testti|etének a háziorvosi ktjr-) zetekről sző|ő 25/200f . (vI.21.) önkormányzati rendelet sierinti meghatźrozott területi ellátási kötele-: zettséget biztosító körzet.

l/a. Ellátási terület:

46. oľwosi körzet

] BacsóBélautca 3,5,,ĺ,9,1|,19,27-23,25,3|
r Buľoss utca 56-96

'. gérkocsis utca 7-27,6-20,39-
Csokonai utca végig

l Déri Miksa utca |-7|,2-6, |2-18
I Harminckettesek tere 5-6-7-8-9
i Horváth Mihály téľ 10-18, l l-l9

József kĺirut 30-50
Józsefutca |-61,2-58

1 Kiss József utca végig
II. Jĺfuros PálPápatér I-|7
Kun utca l-7

' Lovassy Lászlólftca 7-7,2-6
' Luther utca 7l4b,c

Magdolna utca 1-3,2-8
. Nagyfuvaros utca végig] Német utca 2-I4' 5-13, |5-45
i or utca végig

Ríkóczi tér végig. Réů<őcziut 4l-57/a,b,57lc
Rigó utca végig
Salétrom utca végig
Szilágyi utca végig
Szíszutca végig
Tavaszmező utca végig
Tolnai Lajos utca végig

, Vásiír utca végig
.i Vay Adźmutca végig

Víg utca |9-43, 18-36

1/b. A körzet lakosságszám a a szerződés aláírásakor: ... ... ... fő

A feladat-ellátás jellege: házi gyermekorvos

Az 1/a. pont szerinti tertileti ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím: 1084 Budapest, VIII. kerĺilet, Auróra u.22.28.
Telefon: +36/1-... /

"',/.'--l/r
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Helvettesítés rendje (szabadság, betegséýakadá|yoztatás' továbbkép zés, egsĺéb rendkívü|i ok esetén):

ph.

ph.

1.

2.
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2,sz. mellékleĺ

az egészs égüg1li ellótas i szerződĺźshe z

A Szoleáltató által e||átandó feladatok

Személyes és a működési engedélyben rogzített rende|kezési álló időben folyamatos orvosi ellátást
nyű1t az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és g1zógyítása céljából.

A győgyítő-mege|őző alapelláĺás keretében feladatkörébe tartozik ktilönösen az e||ttott lakosságra vo-
natkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás, az egyén egészségi állapotá-
nak Íiryelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosításą nevelése, egészségfejlesztése, ôgés-
zséglewezésének támogatása ,jogszabályban meghatrározott kompetencia keretében történő gyógyke-
zelése, gondozasa és rehabilitáciőjaaz adott diagnoszÍikus és tenápiás háttér mę|lętt, szakorvclshoitcĺ.-
ténő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vary terápiás ellátás céljából., syőgy-
kezelése, házi ápo|áźsa és rehabilitáciőjaa szakorvos által javasolt terĺápiás terv figyelembevételével. 

-

A terhes gondozásban való közreműködés'

Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványĺigyi intézkedést megtesz,
egészségének megóvása érdekében sztikséges.

Kĺilön j o gszabályokban fo glaltak szerint v égez..

a) védőoltást és azza| kapcso|atos tenńivalókat)

amely a lakosság

b) ťertóző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevé.
kenységet,

c) kórokozó-hordozókkalkapcsolatostennivalókat,, .

d) éte|mérgezések ęsetén szĺikséges teendőket.

Az ész|e|t közegészségtigyi-járványügyi és egészségügyi hirányosságokľól és az áita|amegtett intézke-
désekről étesíti a tertiletileg íiletékes Népegészségĺiryi Intézetet.- 1

6. Az egészségnevelésben és az egészségĺigyi felvilágosításban vďlő résmétet

7. Az éIetkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése.

8. Külön engedély a|apján akézi gyógyszertálr kezelése.

9 . Külĺin jogszabályban meghatározott orvosi, orvos-szakértői feladatok.

|0. A34ĺ|999. (Ix. 24.)Bi|{- EtiM-IM egyĺittes rendelet szerinti halott vizsgálat ellátása. A közteriileten és
közintézményben bekövetkező nem rendkívüli halálesetben a halottvizsgá|atotés bizonyítvány e|készí-
tését az esethez legközelebbi hĺáziorvosi rende|ő orvos-ai |éttják e| kĺjrzethataron beliil.

l l. Feladatait a rendelőjében, indoko|t esetben, a beteg otthonában látja el.

/
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3. számú melléklet
egészsćgügli ellótást szerződĺ!shez

HASZNÁLATI SZERZonrs

amely létrejĺitt egyrésztő| a

Budapest Főváľos YIII. keľü|et Józsefváľosi onko rmányzat mint az egészségügyi közszolgál-
tatásról gondoskodó szerv

cím: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adő szátm: l 57 3 5 7 | 5 -2 - 42
statisztikai számjel: | 57357 | 5 -841 | -321 -01'
törzskĺinyvi azonosító szám: 7 3 57 | 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszĺímla szźlm.. l 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbíző

másrészről
név: Egszínkék KékcÍnkék Betéti Táľsaság
székhely: 2730 AIbertirsa, Rákóczi u. 40.
cégegyzékszźtrn:
adószám:
statisztikai szĺímj el :

bankszámlaszźtn:
képviseli: Dr. Markuj Erika Gabriella
mint megb ízott egészségĹigyi szolgáltató,
a továbbiakban mint, SzolgáItató

_továbbiakbarl szerzodő felek_ kozót|alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

Megbíző 2)16.junius |-tł5|kezdíődő hatállya| 202I. május 3l. napjáig megbízzaS-zolgáltatót
az egészségiigyi ellátási szerzódés 1. sz. mellékletében meghaténozott körzet hiĺziorvosi terü-
leti ellátási kĺjtelezettséggel, az a|apel|źtási feladatainak teljes kĺĺnĺ ellátásával, amit Szolgrĺl-
tató elvállal. Szolgáltatő ezze| átvá|la|ja Megbízótól a hivatkozottkorzetben és az ott megha-
tátozoÍt hĺĺziorvosi rendelőben és ľendelési időben a Magyarország helyi ĺinkoľmányzatafuő|
sző|ő 20|t. évi CL)O(IX.23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint az egészségýgyi alapellátás-
ról szóló 2015. évi CXXIII. tĺiľvény 5. $ (l) bekezdés a) pontja szerinti teľületi egészségügyi
alapellátási kĺitelezettség kiirébe :artoző haziorvosi alapellátási teendők ellátását.

Megbiző az egészségügyi ellátasi szerzodés 2. sz. me||éklete szerinti feladatok ellátása cé|jä-
bő|,az egészségügyia|ape||átásról szóló 20|5. évi CXXIII. törvény, azegészségýgyľől szóló
|997. évi CLIV. tĺlrvény, az oná|Iő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. vonatkozó
rendelkezései alapjan, a szerzi5dés megszúnéséig Szolgáltató részére térítésmentesen biaosítja
a hźniorvosi rendelő haszná|atát, adott orvosi rendelőben mfüödő orvosok közcitt _ annak
(azok) megosztott haszná|atát, a rendelőhoz tartoző varó és mellékhelyiségek haszntiatálva|
egyíitt.

3. Szolgáltató a részére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök használatát
harmadik szemé|y tészére _ a jelen szerzíőđés szerinti megosztott haszná|at, a helyettesítés és
a szakorvosképzés esetét kivéve _ használatra nem engedheti át.

1.

2.
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4. SzolgáItató a háziorvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerzodés l. sz. mel-
l ékl ete alapj źn átvette.

5. Szolgáltató kĺĺteles a térítésmentesen átvett helyiségeket a tőle elvarható gondossággal és ren-
de l tetés szerĺien has zn źiru, azok źilap otát me gó vni.

6.1. Szo|gáltatő a karbantartási és egyéb feladatok ę||étásélra Megbíző részére 6'000-Ft/hó ) azaz
Hatezer forint áta|ánydíjat ktjteles megfizetni havonta, vagy félévet követő hó 5. napjáig át-
utal a lvlegbĺzó részére a K&H BankZrt.- nél vezetett 10403387-00028570-0Ü0Ü0000 szämri
bankszámlaszźtmra. A felek megállapodnak abban, hogy az áta|anydíj tisszege évente a KSH
által megállapított inflációval növekszik.

6.2. AMegbiző köteles az á||agmegóvás érdekében a haszná|atĺaátadott helyiségen belüI felmerĹi-
1ó karbantartási, javítási munkákat a 6.l pontban meghatarozott túa|źnyđíjon felül saját kölĺ
ségén elvégezni. A helyiség buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség berendezései-
nek, a portálnak, a homlokzatnak a kaľbantaľtásával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kap-
csolatos felađatok ellátásáľa a Megbízó kciteles.

6.3. A Szolgáltató saját kĺiltségén köteles gondoskodni:

a) a helyiség és az ahhoztartoző eszközök, berendezések állaganak megőrzéséľől,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmeľülő felújításról, pótlásról, illetőleg cse-

réről,
c) a hatósági, tuzvédelmi, balesetvédelmi és polgáń védelmi előírasok maradéktalan betartá-

sáróI.

7. A praxishoz tartoző mfüödési és üzemeltetési költségek a Megbízót terhelik az a|ábbiak sze-
rint:

7.1. az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,
7 .2 . v i|Iarrlo s - energiafo gy aszt źs költsége ;

7.3. gaz/fttés fogyasztás díja;
7.4. víz- és csatornadíj;
7 .5 . szeruétszá||itás költsége;
7.6. lifthas zná|ati díj.

8. A piaxishoz tartoző miiködési és iizemeltetési költségek a Szolgá|tatőt terhelik az a|ábbiak
szerint:

8.1. veszélyes hulladék szá]lításának költsége;
8.2. sterilizźiő eszkoz működtetési és ellenőrzési költségei;
8.3. textíliák mosatási kĺiltsége;
8.4. internet használat költsége;
8.5. takaľítási költségek; :

8.6. a helyiség, illetve a feladatellátźshoz szükséges eszközök haszná|atából eredő javítási,
pótlási k<iltségek;

8.7 . telefonkciltségek;
8. 8. ingóv agy oĺtár gyak biztosítása és az eLlhez kapcsolódó kĺiltségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai MYag kotszer, gyógyszer, vegyszeÍ, tťĺ, fecskendő, papír, író-

szer, nyomtatvłíny stb.);
8.10. a Szolgáltató pľaxisához tar:toző egészségügyi szakszeméIyzet illetve egyéb foglalkoaa-

tottak költségei;

9. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés 6-8 pontjábnl rogzitett feltételeket 2016. de-
cember 3 1 -ig vállaljźk, az eń' kovető időszakra vonatkozóan módosítjĺík.

*Ĺ,,ĺ



l0. Jelen szeľződésbell IIclIt szabá|yozoĺ't kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a szeľ-
ződésben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadó-
nak tekinteni.

I l . Jelen szerződésben rogzített melléklet a szeruődés e|vá|aszthatatlan részétképezi, azza| egyutt
érvényes.

12. Szerzodő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton ľendezik. Amerurvi-
ben ez nem lehetséges, úgy aperLárgy szeľint illetékes bírósághoz foľdulnak.

13..Ielen szerződést a felek közĺjs megegyezé,ssel, <lnkormrĺnyzati döntós foľmájábarr íľásbarr
bármikor módosíthatj ak.

Je7en szerződést a felek gondos átolvasás és értelmezés utĺĺn - a hivatko zott jogszabályi rendelke-
zések ismeretében - mint akaratukkal mindenben megegye zőt jővźlhagyő|ag anĺrtav'.

Budapest,

Megbiző
Budapest Főváros VIII. keľii|et Józsefvá-

ľosi Onkormányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgármester

Szolgáltató

Égszínkék Kékcĺnkék Egés.
zségügyi Szolgáltatri és Keres-

kede|mi Betéti Társaság
képviseletében:

Dľ. Máľkuj Erika Gabľiella

Jogi szempontból e|lenje wzem..

Danada- Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyző
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]. sz. melléklet

a hąsznáIatí szerződé shez

l. Az orvosi rendelő helyiségei, tiibb praxis mĺÍködése esetén megosztott haszná|atátMegbízó SzolgáIta-
tő részére áltadta, Szolgá|tató tudomásu| veffe, a miĺkör|éshez sztikséges eszközök feřntartásároĺ ĺel.újításáróI' karbantartrásráról, cseĘérőI _ ideértve az értékcsĺĺkkenésseíkapcsolatos költségviselés kér-
dését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

2. A lráziolvosi ľerldeltl helye, helyiségek:

l084 Budapest, Auróra u.22-28.

viĺróterem
. 

3 orvosi rendelő

öItöző helyiség

zuhał;lyžó helyiség - WC

személyzeti mosdó, WC a mozgássértilteknek

beteg mosdók (női-ferfi )

l teakonyha + étkező

takarítoszer-vegyszeľ raktár

11
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