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Buda pest Józsefvá ľosi On ko rmá nyzat
iselő.testiilete számára

Tisztelt Képviselő-Úestůilet!

I. Tényállás és a döntés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése
A Képviselő-testĹilet a |50/20|6. (VI.02.) szźlműhatározatźlban döntött arról, hogy aháziot-
vosi köľzetekről szóló 2512002. (VI.21.) önkoľmĺíĺlyzati rcnđe|et |-2. szőlmí mellékletében
meghatározott orvosi körzetek egészségĹigyi alapellátĺása feladatainak területi ellát.ísi kötele.
zettségge| ttiľténő e||átźsaru,hatźttozott időtaľtamľa 20|7.januaľ 01. napjátó|2026. decembeľ
31. napjáig egészségiigyi feladat ellátasi szerzódést köt a feladatot ellátó egészségtigyi szol-
gáltatókkal és az e|Iátasért.felelős orvosokkal, ahatźrozat 1.15 pontja alapjan a Trident.Med
Egészségügyi és Szolgáltató Koľlátolt FelelősségÍí Trársasággal (székfiely: 1141 Budapest,
Szilágysomlyó u. 26. fszt.2., cégegyzékszźtm:01 09 874|05' képviselő: Kobzéné Dr. Birkás
Dóra iigyvezető) és az el|źúásért felelős Kobzáné Dľ. Birkas Dőrahźzioľvossal.
A Trident-Med EgészségĹigyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségú Taľsaság képviselője, Dľ.
Birkas Dőrakezdeményezte a szerződésének megsziintetését és tlj szerzőđés megkcitését te-
kintettel ana, hogy aháziowosi tevékenységét20|7. június 0l. napjától egyéni vá||a|koző-
ként kívĺáqia ellátni és a Tľiđent-Med Kft. a jövőben más jellegu tevékenységet fog folýatni.
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Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺármesteľ

A képviselő.testiĺleti ülés időpontj a:2017. ápľilis 13. ..sz. napiľend

Tárg : Javaslat házĺoľvosĺ szeruődés megkötésére

A napirendet nyílt tilésen kell üĺrgyalni, a hatĺírozat elfogadásźúloz minősített szavazattöbb-
ség szfüséges.
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Városgazdálkodásĺ és Pénzüryi Bizottság véleményezi X
Embeľĺ Eľőfoľľás Bĺzottság véleményezi X
Hatźr ozati jav as|at a bizottság számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáe/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őtenesztes mestĺíľs.!ŕalását.
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u. A beteľjesztés ĺndoka
Az egészsé.gugyi feladat ellátasi szeruődés újľakötése és az egészségbiztosítasi finanszíľozás
Dr. Birkás Dórą mint egyéni vźila|koző által töľténő ügyintézése miatt indokolt, hogy a Kép-
viselő-testĹilet a döntéséta20|7. április 13.i ülésén meghozza.

III. A döntés célja' pénzüryĺ hatása
Az egészségugyi feladat ęllátasi szerzódés megkötése pénnlgyi fedezetet nem igényel.

IV. Jogszabályi kiiľnyezet
A Képviselő.testĺilet hatáskĺire Magyaľoľszág he|yi önkoľmĺínyzatahő| sző|ő 20t1. évi
Cl-)ooilx. töľvény 13. $ (1) bekezdés 4. pontjában, valamint 23. $ (5) bękezdés 9. pontjában
foglaltakon alapul, mely szerint a helyi kĺizügyek, valamint a helyben biztosítható közfelada.
tok ktiľében ellátandó helyi önkotmźny-zati feladatok kiilönösen az egészségugyi a|ape|Iéúźs,
az egészséges éleünód segítését cé|ző szo|gá|tatĺások. Budapest Józsęfuiíľosi onkoľmányzat
vagyonaról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakoľlásaról szóló 66/20|2. (XII.I3.) iin.
kormźnyzati rendelet 16. $ bj) alpontja alapjan a döntés a Képviselő.testiilet hatáskiirébe taľ-
tozik.

Azegészsé.gugyi ďapellát"ásról szóló 20t5. évi C)CilII. törvény 1. $ (l) bekezdése a|apjźnaz
egészségiigyi alapellátas biztosítją hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében vźiasz.
tasa alapján igénybe vehető, hosszú távtl, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egész-
ségĹigyi ellátrásban részesüljön" nemétől, koľától és betegsége természetétől fiiggetlentil. Az 5.

$ (l) bekezdés a) pontja alapjĺĺn a települési önkoľmanyzat az egészsé.gugyi alapellátas köré-
ben gondoskodik ahéaiorvosi,házi gyeľmekoľvosi ellátĺásról. A 8. $ (l) bekezdése szeńnt a
hĺáziorvos személyes és folyamatos orvosi ellát"íst ĺy($t az egészségi ĺállapot megórzśse, a
betegségek megelőzése, korai felismerése és gyógyítasą vďamint az egészségfejlesztés céIjá-
bó1.

Az ijná||ő oľvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. t<iľvény 2/B. $ (1) bekezdése taĺta|mazza a
praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott pľaxisjoggal érintett telepiilési önkormányzatkłĺzöt-
ti fe l adat.el |á'/rási szerződés tarta| mi e leme it.

Kérem a Tiszelt Képviselő.testĺilettől aza|ábbihatarozati javaslat elfogadását.

Határozatijavaslat

A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy

1. a Tridęnt - Med EgészségĹigyi és Szolgá|tatő Korlátolt Felelősségú Tĺársasággal (székhely:
1141 Budapest, Szilágysomlyó u. 26. fszt. 2., cégegyzékszźlm: 0l 09 874105' adószám:
13804385-2-42,képvise1i: Dr. Biľkás Dóra tigyvezető) kötött,2016. december 09. napján
kelt egészségugyl feladat.ellátasi szerződést20|7. május 31. napjávď közös megegyezés-
sel megszünteti.

Felelős : polgrĺľmester
Hatíridő: 2017 . április 13.

2. egészségugyi feladat-elláüási szerződést köt Dľ. Biľkas Dóľa egyéni vállalkozőval (szék-
hely: 114l Budapest, Paskiíl u. l9., nyilvantaľtási szém: 509960|2., adőszálm:76809048-1.
42) és az e||źttásért felelős Dr. Birkás Dőrahźaiorvossal hatźrozott,20t7.június 0| - 2026.
december 31. napjáig tartó időtaľtamĺa ahatźttozat 1. szĺímú melléklete szerinti szerződés.
.ben foglaltak szeľinti tartalommal.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíridő: 20|7. május 31.



3 . felkéri a polgármesteľt a határozat 1 . és 2. pontj aiban meghatźtrozott szerződések aláíľásáľa.

Felelős : polgĺĺľmester
Hatáľidő: 20|7. május 31.

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humĺĺnszolgáltatási Ügyosztály Humrĺn-
kapcsolati lroda.

Budapest, 2017 . mźrcius 27 .

Törvényességi ellenőrzés:
Danada-Riman Edina

jegyző
nevében és megbízásából
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l. sz.lr,ĺpI-rÉrrBľ

EcÉszsÉcÜGYI FELADAT-ELLÁTÁsr sznnzinÉs

amely létrejött egyrésnő| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi onkoľmálnyzat, mint az egészségügyi kĺizszolgálta-
tásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszám: I 57 3 5 7 I 5 -2 -4f
statisztikai számjel: 157357 |5-841 1 -32 l -0 l
törzskönyvi azonosító sztm: 73 57 15

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgĺáľmester
bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000
továbbiakban: Megbízó

másrészről
név: Dr. Birkás Dóra egyéni vállalkozó
székhely: l141 Budapest, Paskál utca 19.
ny i|v ántartźlsi szám : 5 099 60 L2
adő szźtm: 7 6809 0 4 8 - | - 42
statisztikai számj el: 76809048-8 62I -23 | -0|
ellátásélt személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Birkás Dóra
képviseli: Dr. Birkás Dóra

mint megbízott egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban: Szolgáltató

szerzódő felek között alulírott helyen és napon az a|źtbbi feltételekke|:

Ä'szerződés táľgya

Megbizóhatźrozott időtartamľa 2017. június 01. napjától 2026. december 31. napjáigmegbizzaSzo|-
gźútatót a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott orvosi köľzętben teriileti ellátási kötele-
zettséggel végzendó alapellátasi feladatainak teljes körű e||átźsźxal, amit Szolgáltató elvállal. Felek
rögzitik, hogy a Szolgáltató ezze| túvá||a|jaMegbizőtó1 a jelen szerződés l ' sz. mellékletében rögzitett
kĺjľzetben és egyénĺe szabott hĺíziorvosi rendelőben és rende|ési időben a Magyarországhe|yi önkor-
mányzatairől szóló }DII. évi CLXxxx töľvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontja, valamint az egészség-
ügyi alapellátásľó| sző|ő 2015' évi CXXIII. törvény 5. s (l) bekezdés a) pontja szerinti területi egés-
zségügyi a|ape||átási kcitelezettség köľébe taľtoző egészségĹigyi el|átását. Felek rögzítik, hogy MegbĹ
zó Képviselő-testtilete jogosult a jogszabźůyi keretek között a lakosságszám esetleges módosulásának
megfelelően a kĺjrzetek hatĺárainak megllatározásrára és módosítására, az egészségugyi hatősźtgga| és az
érintettekke| va|ő egyeztetés után a terĹileti ellátás legmegfelelőbb módjánakkivźńasztására.

Felek jogai és ktitelezettségei

1. Szo|gźitatő a háziorvosi teendőket az egészségügyi alapellátásról sző|ő 2015. évi CXXIII' tör-
vény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. töľvény, továbbá a háziorvosi, háZi
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekről szóló 4/f000. (II' 25.) EtiM rendelet és egyéb ha-
tályos jogszabályok előírásai, valamint a jelen szerzódésben foglaltak szerint köteles ellátni.

f . Szo|gźitatő köteles ellátni az | ' sz. melléklet szerinti hozzátartoző korzet területén lakó, a ktilön
jogszabályban foglaltak szerint hozzá beje|entkezett és az źita|a elfogadott biĺosítottakat, va|a-
mint azon személyeket, akik esetében az e||źttatlanság egészséget károsító vagy győgyllást lassító
állapotromláshoz vezet.

3. Szolgáltató köteles továbbá



4.

3.1. azOrszttgosE,gészségbiztosítĺási Pénztźrra| (oEP) egészségügyi alapellátási szolgáltatrásra

ťlnanszír oztts i szerző dést kötni,

3.2. az egészségügyi tevékenységre szóló működési engedélyének tartalma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Az e||átź.sbiztonsźąáért ahźzi-
orvosi pľaxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. a háziorvosi feladatokat ellátó orvos Magyar orvosi Kamara (MoK) tagságát igazoló do-
kumentumot, valamint a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Népegés-
zségugyi Hatósága által kiadott praxisengedélyét bemutatni,

amelyek jel en szerződés hatálybalépésének feltételei.

Megbiző kijelenti, hogy Szolgáltató ajelen szerződés 3. pontjában megjelölt adatokat tarta|maző,
vállalkozóként végzendő hríziorvosi tevékenységhez szükséges feltételeket igazol'ő okiratokat
Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt pélrdźnyät aMegbíző-
nak legkésőbbjelen szerződés a|áirásźtva| egyidejrĺleg átadja. A fenti ađatokban bekövetkező vá|-
tozźstaSzo|gä|tató köteles Megbízónak 30 napon belül írásban bejelenteni.

Megbízó onkormányzat a külön törvényben előíľt kotelezó kozszolgáltatás nýjtásáért fennálló
felelőssége következtében jogosult jelen szerződésben foglaltak megvalósulását ellenőrizni.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőľzését az illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségtigyi Hatós ága |źtja e|.

Szolgáltató köteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés 1. számú mellékleté-
ben meghatźrozottľendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. E kötele-
zettsége alól csak különösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles he-
lyettesítéséľő| ahatá|yos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A helyettesítő sze.
mélyek nevét az 1. sz. mellékletben kell rögzíteni, a helyettesítő személyében bekövetkező válto-
zást pedig avá|tozźst követő l5 napon beltil Megbíző részére írásban bejelenteni. Szolgáltató tu-
domásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően gondoskodik és e tényről
Megbízót nem értesíti, ebből a körĺilményből keletkező károkéľt és jogkövetkezményekén teljes
kö'riĺen felel, kivéve,habizonyitja, hogy mrĺködési körén kívi.il álló, elháríthatat|an ok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.

Szolgáltató köteles Megbízóval felnőtt háziorvosi feladat- e||átásźra vonatkozóan szerződéses
kapcsolatban/jogviszonyban álló más Szolgáltató helyettesítésében közľeműk<idni, ennek soľán
elsősorban Szolgáltatóhozťo|drajzi|ag közelebb elhelyezkedő másik Szolgáltató helyettesítési fe-
ladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját rendelési idejében és rendelési helyén is biztosít-
hatja.

Szolgáltató köteles a kül<in jogszabźůybaĺ foglaltaknak megfelelően biztosítani a háziorvosi szol-
gálat működésének személyi feltételeit. A háziorvos az egészségügyi feladatok megfelelő e||źtá.

sát ápoló közreműködésével végzi. Az átpo|ő munkáját a győgyitő-mege|ózo ellátással kapcsola-
tos fe|adatok vonatkozásában a haziorvos irányitja. Az étpolrő a szak'képzeľtségének megfelelő fe-
ladatokat önállóan végzi.

Szolgáltató minden év február 15. napjáig Megbízónak megküldi a Szo|gá|tatő e|őzó évi tevé-
kenységének adatait tarta|maző Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felé teljesített adatszo|gźůta-

tás másolatát.
Az ügyeleti ellátást aMegbiző bizosítja azugye|etre vonatkozó külön szerződés alapján.

Szolgáltató köteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatźtrozott háziorvosi rendelőben és

rendelési időben rendelést tartani. Szolgáltató a rendelési idotkizźrő|ag aMegbizó jőváhagyźsá-
val és a működési engedélyében źÍvezetve módosíthatj a, Megbiző is kezdeményezheti Szolgálta.
tőnźi arendelési idő módosítását.

Szolgáltató köteles a háziorvosi ľendelőben ajogszabályok által előíľt feladatokat e szerződésben
ĺögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatők (pl.: ľendelési idő; betegjogi képviselő
neve, eléľhetősége; panasztétel lehetőségei; eryéb infoľmációs anyagok) közzététę|éről gondos-
kodni.

Szolgáltató köteles a hatályosjogszabályok szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos, a terüle-
tileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségiigyi Hatósága és a KSH részére
küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az á|ta|akeze|t adatbázist megőrizni és a sze-

5.

6.

7.

8.

9.

13.

14.

10.

11.

12.



mélyes adatok védelméľe vonatkozó jogszabá|yi rendelkezéseket betaľtani, valamint ktjteles a
jogszabályokban előírt nyi|vántartźtsokat vezetni és adatvédelmi szabályzatot mega|kotni, továbbá
aMegbiző részére, je|en szerződésben ľészletesen meghatározott feladatainak ellátásával kapcso-
latos személyiségi illetve egyéb, jogszabźiyba nem ütköző adatot, információt szolgáltatni.

15. Je|en szerzodésben felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges ingatlan használatba adźsźtrőL, a
miĺkĺjdési és üzemeltetési költségek szabźiyozásáĺó|, a karbantaľtásról jelen szerződés e|vźůaszt-

hatatlan részétképezó 2. sz. me||éklet szerinti hasznźůati szerződés rendelkezík.

16. Szolgáltató a keľületi egészségiigyi a|ape|Iźúás zavarta|an és folyamatos ellátása érdekében
együttmiiködik az e feladatokban köuemiĺködő más szolgáltatókkal és a Megbízóval.

|7. Je|en szerződés megszűnik különösen
a) ahatározott idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszĹinésével,
c) a finanszitozźsi szerződés megsztĺnésével,
d) érvényes műkĺjdési engedély hiányában,
e) érvényes praxisjogĺa vonatkozó engedély hiányában.

18.1. A jelen szerződést a felek a másik félhez írásban intézett felmondással (rendes felmondás) vary
közös megegyezéssel, hat havi felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás kizźrő|ag a
hónap utolsó napjźra szólhat.

1 8.2. Megb iző a szerződést a 1 8.1 . pont alapján indoklással felmondja, ha

a) a háziorvos a szerződésben vá'||a|t kötelezettségeit írásbeli felszólíüás ellenére sem teljesíti,
vagy folyatólagosan megszegi a jogszabálýan foglalt működésre vonatkozó előírásokat;

b) a hĺáziorvos önálló egészségügyi tevékenységvégzésére való jogosultsźąźtt bĺármely okból el-
veszti.

18.3. Megbíző aje|enszerzódéstazonna|i hatállyal felmondhatja, amennyiben

a) megállapítható, hory az egészségi,gyi szolgáltatas szakmai színvonala csökkent' és e csökke-
nést az egészségügyi hatóság célellenőrzése igazolja;

b) Szolgáltató a területi ellátási kö'telezettségét folyamatosan, sťllyosan és bizonyítottan megsze-
gi:'

c) a felmondás közlését megelőzően, az aĺ,rlak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbĺjlésére
Szolgáltató részére írásban biztosított hatláridő eredménýelenü| telik el;

d) ahaszná|atba adott rendelőhelyiség engedélytől eltérő hasznźiataesetén.

19. A felmondási ido a|att a Szo|gźitatő köteles szerződési kötelezettségeit vźůtozatlanul teljesíteni,
amelyet Megbiző ellenőrizhet ' A szerzódés megsziĺnésekor a Szo|gźůtató köteles a részére téri-
tésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgáltatni. Szolgá|tatő a szerzőđés
megsziĺnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

20. Megbiző tudomásul veszi, hogy körzetmódosÍtas vagy a szerzódés határidő előtt töľténő
Megbízói felmondása esetén bek<jvetkezett, ahźniorvost éľt kár esetén a települési önkormányzat
kártalanítási kötelezettségge| tartozik. A káľtalanítĺás alapjául a háziorvosi szolgáltató ery éves

oEP finanszirozásának összege tekintendő.

2I. Je|en szerzódés időtartama a|att, ha bármelyik szerzódő fel nem szerzódésszenĺen teljesít,
illetve bármelyik szęrzodó fé| źńtal' gyakorolt azonna|i hatÁ|yű felmondással összefiiggésben má-
sik felet igazo|t kár éri, a káľokozó felet a polgárijogi szabályok szeľint kártérítési felelősség ter-

heli.

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári T<lrvénykönyv, valamint a szerző-
désben rogzített egészségügyet érintő hatályosjogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak te-

kinteni.

f3. E szerződésben rdgzített mellékletek a jelen szerződés e|vä|aszthatat|anrészét képezik, azoVka|
együtt érvényes.

f4. Szerzodő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsósorban békés úton ľendezik' Amennyiben ez
nem lehetséges, úgy apertźlrg5ĺ szerint illetékes bírósághoz fordulnak.



25. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthadák. A közös meg.
egyezéssel töľténő szeľződésmódosításhoz önkoľmányzati dĺjntés szükséges.

26. Jelen szerzőđés készült 10 oldalon,6 egymássa|egyezó példányban, melyet a felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjőváhagyő|aga|źirtźlk.

Mellékletek:

1' sz. męlléklet: körzet, ľende|ési idő és a he|yettesítés ľenĺljének meghatározása

2. sz. mel|éklet: Használati Szerződés

Budapest, 20|7. źlpri|is .....

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá.

ľosi Önkoľmányzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ

Jogi szempontból e|lenjegyzem:

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegy ző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paľis Gyulĺáné
gazdaságivezető

Szo|gźitatő
Dľ. Biľlĺís Dóľa egyéni vállalkozó

képviseletében
Dľ. Birlĺás Dĺóľa
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1' sz. melléklet

az egészségügi ellátasi szerződéshez

Köľzet, rendelési idő és helyettesítés ľendjének meghatáľozása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a hĺáziorvosi
köľzetek.ől szó|ó 2512002. (vI.fI.) öllkonnányzati rendelet szeńnti meghatiĺľozott teľĺileti ęllátási
kötelezettséget biztosító körzet.

Ila.E||átási terület:

29. orvosi köľzet

Corvin sétány I,I/a-d,2/a-e
Futó utca 22-46,3I-55
Illés utca 38, 38/a,b
Naglitemplom utca 3-29
Nap utca 29,31
Pľáter utca 25-29,28,31,30-32,33
Üuoi ĺt 60-62,64

1/b. A körzet lakosságszáma a szerződés aláíľásakor: 848 fő

A feladat-ellátás j ellege: felnőtt háziorvos

Az 1/a. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelóje:

Cím: 1083 Budapest, Szigony u.2/b'
Telefon: +3 6/ I 210-9532

Rendelési idő:

Hétfó: 08:00 _ |2:00 őra

Kedd: l5:00 _ 19:00 óra

Szerda: 08:00 _ If:00 őra

Csütörtök: 15:00 - 19:00 óra

Péntek: pźrat|anhéten 15:00 - 19:00 óra

páros héten 08:00 - 12:00 őra

Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýkadá|yortaűs' továbbképzés, eg1ĺéb ľendkívtili ok ese-
tén):

1. Dr. Szomszéd Mária

2. Dr. Simon Judit

3. Dľ. Tari Péter

4. Dr. Pintér Edit

ph.

ph.

ph.

ph.

A háziorvos _ bejelentési kötelezettség mellett _ gondoskodik a saját és munkatársai helyettesítéséľől
és a helyettesítést ellátók dijazásáről. A helyettes kiválasztáséľt felelősségge| tartozik. A helyettes
orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörľe előíľt képesítéssel.



2. szómú melléklet
e gé szsé güg,li ellátósi szerződé s he z

HASZNÁLATI sZERZónÉs

amely létrejött egyrészĺó| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefváľosi Onkoľmányzat, mint az egészségügyiközszo|gá,|ta-
tásról gondoskodó szeľv

cím: l082 Budapest, Baľoss l.63-67.
adőszźtm.. | 57 3 57 I 5 -2.42
statisztikai számj el: | 57 3 57 I 5 -84I I -321.0I
törzskönyvi azonosító szźtm: 7 3 57 15

képviselő neve: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bankszámlaszám: 104033 87-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adĺó

másrészľől
név: Dľ. Biľkás Dóra egyéni vállalkozó
székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 19.

nyilvántaľtási szám: 50996012
adő szám: 7 6809 0 4 8 - | - 42
statisztikai számj el: 76 809048-8 621 -23 | -0 |

ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Birkás Dóra
képviseli: Dr. Birkás Dóľa

mint megbízott egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban: Használatba vevő

-továbbiakban eg1rüttesen: szerződő felek- között alulírott helyen és napon az a|źtbbi feltételekkel:

Haszná|atbaadőmegbiztaHasználatbavevőt azegészségügyi ellátásiszęrződés 1. sz. mellékleté-
ben meghattlrozott orvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási feladataĹ
nak teljes körű ellátástwa|, amit Hasnláiatba vevő elvállalt. Használatba vevő ezze| át,'lźi|a|ja

Haszná|atba adótól a hivatkozott körzetben és az ott meýatźrozott haziorvosi rendelőben és ren-
delési időben a Maryarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20|l. évi CLXXIX.23. $ (5) be-
kezdés 9) pontja, valamint az egészségpgyi a|ape||átásról szóló 2015. évi CxxIII. törvény 5. s (1)
bekezdés a) pontja szerinti területi egészségügyi alapellátĺási kötelezettség körébe tartozőhźz;ior.
vosi alapellátási teendők e||túźsát.

Hasznáůatba adő azegészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CxxIII. törvény, az egészségugy-
rő| szóló |997. évi CLIV. törvény, az onźi|ő oľvosi tevékenységľó| sző|ő 2000. évi II. t<iľvény

vonatkozó rendelkezései alapján, a szerződés megszűnéséig Használatba vevő részére térítésmen-
tesen biztositja aháziorvosi ľendelő hasznźůatźú, adott oľvosi rendelőben működő orvosok kĺjzött

- annak (azok) megosztott haszná|atáÍ', a rendelőhöztartoző váró és mellékhelyiségek használatá-
val együtt.

Hasznáńatba vevő a részére térítésmentesen biztosított haziorvosi rendelőt és hozzá tartoző he|yi-
ségeket jelen egészségügyi feladat -ellátási szerzodés tźtrgyźlban meghatźtrozottakon kívül eső
egyéb egészségügyi tevékenységre kizźnő|ag rendelési időn kívĹil haszná'|hatja, Haszná|atba adő
írásbeli tájékoztatása mellett. Hasznźiatba adó a rendelőhelyiség haszná|atáért bérleti, használati
díjat nem szedhet.

Hasznźůatba vevő a háziorvosi rendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés l. sz.
melléklete a|apjźln megtekintett állapotban je|en szerződés aláírásával egyidejiĺleg átvette.

Haszná|atba vevő köteles a téľítésmentesen átvett helyiségeket és ingóságokat a tőle elvárható
gondossággal és rendeltetésszeľiĺen használni, azok tů|ap otát me góvni.

l.

2.

3.

4.

5.



6. Hasznźiatba adó köteles az ál|agmegóvás érdekében a haszná|afta źúadott helyiségen belül felme-
rü1ő karbantaľtási, javítási munkákat saját költségén elvégezni; a helyiség napi üzemeltetéséhez
szĹikséges épitészeti, gépészeti és elektromos javításokat' a helyiség burkolatainak,- ajtóinak,- ab-
lakainak,- beľenđezéseinek cseĘével kapcsolatos feladatokat ellátni; a rendelő kiilső homlokzati
részének karbantaľtásárő|, fe|űjitźtsáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi
fiĺtésrendszer teljes vagy rész|eges cseréjéveljáró munkák elvégzéséről gondoskođni.

7. Haszná,|atba adó részéről a javítási, karbantaľtási munkálatok elvégzését aJőzsefvárosi Gazdál-
kodási Központ Zrt' (J GK Zrt.) v égzi.

Kapcso|attartó a JGK Zrt. részéről:
Jakab Tibor
elérhetőség: +3 6 /20-237 37 69
e-mail: j akab.t@kisfalu j ozsefuaľos.hu

Gyorsszolgá|ati telefons zźm: +3 6 l I -f| 0 -3 4|7

Kapcsolattartó a Józsefuárosi Polgármesteľi Hivatal részéról:
Pokornyi Viktória
eléľhetőség: +36lI - 4592588
e-mail : pokornyiv@j ozsefu aros.hu

8. Hasznźúatba vevő kĺjteles gondoskodni a hatósági, trízvédelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi
előírások maradéktalan betaľkásáról és betaľtatásáról.

9. A praxishoz tartozó miĺködési és üzemeltetési költségek a Haszná|atba adót terhelik az a|źbbiak
szerint

9.I. az ingatlanra vonatkozó vagyonvédelmi., biztonsági rendszer költsége,
9 .f . villamos-eneľgiafo gyasztás költsége;
9.3. gźvlfrltés fogyasztás díja;
9.4. viz- és csatoľnadíj;
9.5. szemétszá||ítás költsége;
9.6. lifthasnźiati díj'

l0. A praxishoz tartoző miĺködési és üzemeltetési költségek a Használatba vevőt terhelik az a|ábbiak
szerint

l0.l. veszélyeshulladékszźi|itásźnakköltsége;
10.f . sterilizáló eszköz működtetési és ellenőľzési kĺiltségei;
10.3. textíliákmosatásiköltsége;
10.4. internet baszná|at költsége;
10.5. takarítási költségek;
10.6. a helyiség, illetve afelradate||źúźtshoz szükséges eszközök használatából eredő javítási'

pótlási költségek;
I0.7. telefonköltségek;
10.8. ingó vagyontźrgyakvagyonbiztosítása és azehhęzkapcsolódó költségek;
10.9' anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, győgyszer, vegyszer' tri, fecskendó, papír,

ir őszer, nyomtatvány stb. );
10.10.a Hasznźůatba vevő praxisźůloztartoző egészségiiryi szakszemélyzet, illetve egyéb foglal-

koztatottak költségei'

1 1. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári TorvénykÓnyv, valamint a szerző-
désben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irĺányadónak te-
kinteni.

12. Jelen szeľződésben rögzített melléklet a szerződés elválaszthatat|an részét képezi, azza| egyitt
éľvényes.

|3. Szerzódő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľendez|k. Amennyiben ez
nem lehetséges, ťlgy apertárgy szerint illetékes bírósághoz foľdulnak.

t0



14. Jelen szerződést a felek közös megeg5lezéssel, önkormányzati döntés formájában íľásban bánni-
kor módosíthatják.

Je|en szerződést a felek elolvasás és értelmezés után - a hivatkozott jogszabályi rendelkezések ismere-
tében _ mint akaľatukkal mindenben megegyezőt jőv źhagyó|ag a|áirták.

Budapest, 20L7. .....

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľület

Jĺízsefváľosi Önkoľmányzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgáltató
Dľ. Biľlĺĺs Dóľa egyéni vá||alkozó

képviseletében
Dľ. Biľkás Dóľa

Jogi szempontból ellenje wzem:

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Mészáľ Erika a|jegyző
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l. sz. melléklet

a hasmólati szerződéshez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

l. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis miĺködése esetén megosztott hasznźiatátHaszná|atba
adőHaszná'latba vevő részére átadta.Hasznźiatbavevő tudomásul vette, hogy a miĺködéshez
szükséges eszközök fenntartásáról, felújításáról, karbantartźsźrő|, cseréjéról - ideértve azérték-
cscikkenéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

2. A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1083 Budapest, Szigony u.2b.

váró terem
4 orvosi rendelő
o|toző
teakonyha
nlhanyozó helyiség
1 elktilönítő-fektető helyiség
raktź,ľ
szemé|yzeti mosdó
beteg mosdó (nőĹférfi)
mozgássérüIt mosdó
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