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statisztikai szźtmje|: 76809048-8 6f| -23| -0I
elláüásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Birkás Dóľa

képviseli: Dr. Birkás Dóľa

mint megbízott egészségügyi szolgáltató,
a továbbiakban: Szo|gáltató

szerzódó felek közöff

alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

Aszerződés táľgya
Megbízó hatálrozott időtaľtamra 2017. június 01. napjától 2026. december 3l. napjáig megbizzaSzo|gźitatőt a jelen szerződés l. sz. mellékletébenmeghatźrozott orvosi körzetben teľületi ellátási kötelezettséggel végzendó alapellátási feladatainak teljes körű e||áttásáva|, amit Szolgáltató elvállal. Felek
rögzítik, hogy a Szolgáltató ezze| áťłźi|a|jaMegbízőtól a jelen szerződés 1. sz. mellékletébenrogzitett
körzetben és egyénre szabott háziorvosi renđelőben és rendelési időben a Magyarország helyi önkoľmźnyzatairől szóló 201|' évi CLXxxx t<irvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról sző|ő f0I5. évi CXXil. töľvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti területi egészségügyi alapellátĺási kötelezettség körébe tartoző egészségtigyi ellátását. Felek rögzítik, hogy MegbĹ
zó Képviselő-testĺilete jogosult a jogszabźůyikeretek között a lakosságszám esetleges módosulásának
megfelelően a körzetek határainak meghatározásrára és módosítására, az egészségtigyihatősźryga| és az
érintettekke|va1rő egyeztetés után a területi ellátás legmegfelelőbb módjának kiválasztására.
Felek jogai és ktitelezettségei

1.

Szolgáltató a házioľvosi teendőket az egészségügyi alapellźńásrő| sző|ő 2015. évi CXXIII' törvény, az önálló oľvosi tevékenységľőlszóló 2000. évi II. törvény, továbbá a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és a fogoľvosi tevékenységekről szóló 4/2000' (II.25.) EĺiM rendelet és egyéb hatályos jogszabályok előírásai, valamint a jelen szeľződésben foglaltak szerint köteles ellátni.

2.

Szolgáltató köteles ellátni az I. sz. mel|éklet szerinti hozzátartozó körzet területén lakó, a külön
jogszabá|yban foglaltak szerint hozzábeje|entkezett és az źita|a elfogadott biztosítottakat, va|amint azon személyeket, akik esetében az e||túatlanság egészségetkárosító vagy gyógytllást lassító
ál

3.

lapotroml áshoz

v

ezet.

Szolgáltató köteles továbbá

1

3.1.

azOrszágosEgészségbiztosítĺási Pénztźtrra|(oEP) egészségügyi a|apellátási szolgáltatasra
ťlnanszírozźts i szerződést kdtn i,

3.2. az

egészségügyi tevékenységre szóló működési engedélýnek tartalma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Az e||źúźsbiztonságáértahánioľvosi praxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3.

a házioľvosi feladatokat ellátó orvos Magĺar orvosi Kamara (MoK) tagságźúigazoló dokumentumot, valamint a tertiletileg illetékes Budapest Fővráľos Kormrányhivatala Népegészségugyi Hatósága által kiadott praxisengedélyét bemutatni,
amelyek j el en szerzodés hatálybalépésének feltételei.
4.

Megbízó kijelenti, hogy Szolgáltató a jelen szerzodés 3. pontjában megjelölt adatokat tarta|maző,
vállalkozóként végzendó hĺíziorvositevékenységhez szĺikséges feltételeket igazolrő okiratokat
Megbízó képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt példányát aMegbizónak legkésőbb jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg áúadja. A fenti adatokban bekĺjvetkező változást a Szolgáltató kdteles Megbízónak 30 napon beliil Írásban bejelenteni.

5.

Megbízó onkormányzat a külön törvényben előít ktjtelezo közszo|gźůtatás nýjtásáért fennálló
felelőssége következtében jogosult jelen szerződésben foglaltak megvalósulását ellenőrizni.

6.

Szolgáltató folyamatos szakmai el|enőrzését az illetékes Buđapest Főváros Kormányhivatala

Népegészségügyi Hatós ága |átja e|.
7.

Szolgáltató köteles a hráziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerzodés 1. számú mellékletében meghatźrozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. E kötelezettsége alól csak különö'sen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles helyettesítésérőla hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A helyettesítő személyek nevét az 1. sz. mellékletben kell rögzíteni, a helyettesítő személyében bekövetkezó váItozást pedig avá|tozást követő 15 napon belül Megbíző részéreírásban bejelenteni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben he|yettesítéséről nem megfelelően gondoskodik és e tényľől
Megbizőt nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért teljes
köníen felel, kivéve,habizonyítja, hogy működési körén kívtil álló, elháríthatat|an ok miatt nem
tudott eleget tenni kötelezettségének.

8.

Szolgáltató köteles Megbízóval felnőtt házioľvosi feladat- e||źttásźravonatkozóan szerződéses
kapcsolatbaďjogviszonyban á||ő más Szolgáltató helyettesítésébenközremiĺködni, ennek során
elsősorban Szolgáltatóhoz ťo|drajzi|ag közelebb elhelyezkedő másik Szolgáltató helyettesítési feladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját rendelési idejében és rendelési helyén is biĺosíthatja.

9.

Szolgáltató kdteles a külön jogszabáiyban foglaltaknak megfelelően biztosítani a háziorvosi szolgálat működésének személyi feltételeit. A háziorvos az egészségügyi feladatok megfelelő e|látását ápoló kcjzremíĺködésével végzi. Az átpo|ő munkáját a győgyitő-mege|őző ellátással kapcso|atos feladatok vonatkozásában a haziorvos irźnyítja.Az ápolő a szak'képzettségének megfelelő feladatokat önállóan v égzi'

10.

Szolgáltató minden év február 15. napjáig Megbízónak megküldi a Szolgáltatő e|őző évi tevékenységénekadatait tarta|maző Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felé teljesített adatszo|gá|tatás másolatát.

11.

Az ĺigyeleti ellátást aMegbízô biztosítja azugye|etre vonatkozó külön szerződés alapján.

12.

Szolgáltató köteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatározott hĺáziorvosi rende|őben és
rendelési időben rendelést tartani. Szolgáltató a rendelési időtkizźrőlrag aMegbiző jőváhagyásźr
val és a miĺködési engedélyében átvezetve módosíthatja,Megbíző is kezdeményezheti Szolgáltatőná]. arendelési idő módosítását.

13.

Szolgáltató köteles a házioľvosi rendelőben ajogszabźůyok által előín feladatokate szerződésben
rögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatók (pl.: ľendelési idő; betegjogi képviselő
neve, elérhetősége; panasztétel lehetőségei; egyéb információs anyagok) kozzététe|érőlgondoskodni.

14.

Szolgáltató köteles a hatályosjogszabályok szerinti feladatainak e||átásáva| kapcsolatos, a területileg illetékes Budapest Főváros Kormányhivatala NépegészségügyiHatósága és a KSH tészére
küldott jelentéseket elkészíteni' Szolgáltató k<jteles az źůta|akeze|tadatbázist megőľizni és a sze-
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mélyes adatok védelmérevonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betaľtani, valamint köteles a
jogszabályokban előft nyi|vźntartásokat vezetĺri és adatvédelmi szabályzatotmega|kotni, továbbá

aMegbizó részére,je|en szerzódésben részletesen megllatźrozott feladatainak e||átásźxal kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabźiýanem ütköző adatot, infoľmációt szolgáltatni.

15.

Je|en szerzodésben felsorolt feladatok teljesítéséhezszükséges ingatlan hasznźiatba adásárő|, a
működési és iizemeltetési költségek szabźiyozásáró|, a kaľbantartásról jelen szerzłĺdéselvá|aszthatatlan részétképező2. sz. melléklet szerinti hasznźůati szerződés rendelkezik.

16. Szolgáltató a kerületi

egészségügyi alapellátás zavarta|an és folyamatos elláĹása érdekében
erytittműködikaz e feladatokban kö'zľeműködő más szolgáltatókkal és a Megbízóval.

17.

Je|en szerzódés megszíĺnik különösen
a) ahatározott idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszíinésével,
c) a finanszírozási szerződés megszűnésével,
d) érvényesmiĺködési engedély hiźnyában,
e) érvényespraxisjogľa vonatkozó engedély hiányában.

18.1.

A

je|en szerződést a felek a másik fé|hez írásban intézett felmondással (rendes felmondás) vagy
közĺjs megegyezéssel, hat havi felmondási idővel megszĹintethetik, mely felmondás kizźrő|ag a
hónap utolsó napjára szólhat.

18.2. Megbizó aszerzódést a 18.1. pont alapján indoklással felmondja, ha

a) a háziorvos a szerzódésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítas ellenére sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabźiyban foglalt miĺködésre vonatkozó előírásokat;

b) a háziorvos önálló egészségtigyi tevékenységvégzésérevaló jogosu|tsźryátt bármely okból elveszti.

18.3. Megbíző a je|en szerződést azonna|lhatá||ya| felmondhatja, amennyiben

a)

b)

c)
d)

megállapíthatő, hogl az egészségýgyiszo|gźitatiís szakmai színvonala csökkent, és e csökkeĺéstaz egészségügyi hatóság célellenőrzése igazolja;
Szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan megszegi;
a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére
Szolgáltató részéreírásban biĺosítotthaüĺridő eredménýelenül telik el;
a haszná|atba adott rendelőhelyiség

engedélýől eltérő hasznźiata esetén.

19. A felmondási idő alatt aSzo|gá|tató köteles szerződési kĺitelezettségeitvźitozatlanul teljesíteni,
amelyet Megbízó ellenőrizhet. A szerzódés megszűnésekoľa Szo\gźitató köteles a részéretérítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgáltatni. Szolgá|tatő a szerződés
megszúnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

20.

Megbízó tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás vagy a szerződés határidő előtt történő
Megbízói felmondása esetén bekövetkezett, aháziorvost éľtkár esetén a telepĹi|ési önkormányzat
kártalanitási kötelezettségge| taĺtozik. A kártalanítás alapjául a háziorvosi szolgáltató egy éves

oEP

fi nansz ír ozásának

összege tekintendő.

2I.

Jelen szerződés időtartama a|att, ha bármelyik szerződő fél nem szerzíĺdésszenĺenteljesít,
illetve bármelyik szerzodő fé| á|ta| gyakorolt azonna|i hatályu felmondással összeÍiiggésben másik felet igazo|tkár éri, a káľokozó felet a polgári jogi szabá|yok szerint kánérítésifelelősség terheli.

22.

Je|en szeruodésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv, valamint a szerzódésben rögzitett egészségĹigyet érintő hatályosjogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

f3. E szerződésben rögzített

mellékletek a jelen szeľződés e|vá|aszthatat|anrészét képezik, azokkal

együtt éľvényes.

24.

Szerződő felek kijelentik' hogy vitáS kérdéseiket elsősorban békésúton rendezik. Amennyiben ez
nem lehetséges, úgy apertźtrgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.
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25.

Je|en szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthatják.
eryezéssel töľténő szerződésmódosításhoz önkormányzati döntés sztikséges.

26.

Jelen szerződés készült 10 oldalon,6 egymássa|egyező példányban, melyet a felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akarafukkal mindenben megegyezőtjóváhagyótaga|źtirtźk.

A közös

meg-

Mellékletek:

1.

sz. melléklet..körzet, rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatározźsa
2. sz. melléklet Használati Szerződés

Budapest, 2017 . ápri|is .....

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvá.
ľosi onkoľmáłnyzat
képvĺseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgáltató

Dľ. Birkás Dóľa egyéni válla|kozó
képviseletében

Dľ. Birkás Dóľa

Jogi szempontból e|lenjegyzem:
Danada- Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár

Erika a|jegyzó

Fedezet:

Pénzügyileg ellenj egyzem

:

Paris Gyuláné
gazdaságivezető
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Il átas i s zerz ődé s hez

Köľzet, ľende|ésiidő és helyettesítésľendjénekmeghatáľozása

A Budapest Főváros VIII.

kerĹilet Józsefuárosi Önkoľmĺányzat Képviselő-testi'iletének a hĺ{zioľvosi
körzetekről sző|ő 25/2002. (vI.2|.) önkormányzati rendelet szerinti meghatáĺozott területi ellátási
kötelezettséget biztosíto köľzet.
1/a. Ellátási terület:

29. oľvosi kiiľzet

sétány
utca
utca
Nagýemplom utca
Nap utca
Pľáter utca
Üll0i ĺt
Corvin

I,I/a-d,2/a-e
2f-46,3I-55
38,38la,b

Futó
Illés

1/b.

3-29

29,3I
f5-29,28,3|,30-32,33
60-62.64

A körzet lakosságszáma a szerzódés aláírásakor:

848 fő

A feladat-ellátás je|lege: felnőtt háziorvos

Az |la.

pont szerinti területi ellátási körzet oľvosi rendelője:

Cím: 1083 Budapest, Szigony u.flb.
Telefon: +3 6/ | 210-9532
Rendelési idő:
Hétfő: 08:00 _ 12:00 óra

Kedd: 15:00

-

19:00 óra

Szerda: 08:00 _ 12:00 őra

Csütöľtök:

15:00

-

Péntek: párat|an

19:00 óra

héten 15:00_ 19:00 óra

páľos héten 08:00

-

12:00 őra

Helyettesítésrendje (szabadság, betegséýakadźůyońatźs'
továbbképzés, egyéb ľendkívtiliok esetén):

1.

Dľ. Szomszéd Mária

ph.

2.

Dr. Simon Judit

ph.

3.

Dr. Tari Péter

ph.

4.

Dr. Pintér Edit

ph.

bejelentési kötelezettség mellett _ gondoskodik a saját és munkatársai helyettesítéséről
és a helyettesítéstellátók đijazásárő|. A helyettes kiválasztáséľt felelősségge| tartozik. A helyettes
oľvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatköne előírt képesítéssel.

A háziorvos -
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2. számú melléklet

gügli e llótási

e gészsé

s zerződé s hez

HASZNÁLATI szERzouÉs
amely létrejött egyrésnő| a

Budapest Főváľos VIII. keľĺiletJĺízsefuáľosionkoľmányzat, mint az egészségügyiközszolgá|ta-

tásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám: | 57 3 57 I 5 -f-42
statisztikai számj el: I 57 3 57 I 5 -84I I -32L -0|
törzskönyvi azonosító szám: 7 3 57 |5
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármester
bankszámla szám: 104033 87-00028570.00000000
továbbiakban: Használatba adó

másrészről
név: Dr. Birkás Dóľa egyéni vá||a|koző
székhely: 1141 Budapest, Paskál utca 19.
ny I|v źntartási szám : 5 099 60 12
ađőszátm.. 7 6809 0 48 - I - 42

statisztikai számje|: 76809048-8 62I-f3

I

-0I

ellátáséľt személyesen kötelezett orvos neve: Dľ. Birkás Dóra

képviseli: Dr. Birkás Dóľa
gbízott egészségügy i szo|gá|tatő,
a továbbiakban: Használatba vevő

mint

me

_továbbiakban együttesen: szerződő felek_ között

alu|írott helyen és napon az a|źtbbi feltéte|ekkel:

1.

Használatba adó megbízta Használatba vęvőt az egészségtigyi ellátási szeľződés 1. sz. mellékletéalapellátási feladataĹ
ben meghattłrozoti orvosi körzet területi ellátási kĺjtelezettségge|végzenđő
Használatba
vevő ezzel átwá||a|ja
vevő
elvállalt.
amit
Haszná|atba
nak teljes körű ellátásttva|,
Hasznźůatbaadótól a hivatkozott kö'rzetben és az ott meghatározott haziorvosi rendelőben és rendelési időben a Magyarország helyi önkoľmányzatairól sző|ő f0I1. évi CLXXIX.23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint azegészségügyi alapellátásról sző|ő20|5. évi CXXil. törvény 5. s (1)
bekezdés a) pontja szerinti területi egészségiigyialapellátási kötelezettség körébe tartozőháziorvosi alapellátási teendők ellátását.

f.

Hasznźiatbaadő azegészségüryi alapellátásról szóló 20l5. évi cxxil. töľvény, azegészségugyről szóló 1997. évi cLN. tcirvény, az onźilő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
vonatkozó rendelkezései alapján, a szęrződés megszĹinéséigHaszná|atba vevő részére térítésmentesen biztositja ahtaiorvosi ľendelő hasznźúatźtt,adott orvosi rendelőben miĺködő orvosok között
- annak (azok) megosztott hasznźiatźlt, a rendelőhöztartoző vĺáró és mellékhelyiségek használatával együtt.

n

Hasznźiatba vevő a részéretérítésmentesenbiztosított háziorvosi ľendelőt éshozzá tartozó helyiségeket jelen egészségügyi feladat -.ellátrási szerzodés tárgyában meghatározottakon kívtil eső
egyéb egészségügyitevékenységľekizárő|ag rendelési időn kívül haszná|hatja, Hasznźiatba adő
íľásbeli ttĘékoztatása mellett. Haszná|atba adó a ľendelőhelyiség haszná|atáért bérleti, használati

J.

díjat nem szedhet.
4.

Haszná|atba vevő a háziorvosi ľendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a je|en szerzodés 1. sz.
melléklete a|apjźn megtekintett állapotban jelen szeľződés aláírásával egyidejiĺlegźtwette.

5.

Hasznźiatba vevő köte|es a térítésmentesenátvett helyiségeket és ingóságokat a tőle elvárható
gondossággal és ľendeltetésszerűen használni, azok á||ap otát megóvni.
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6.

helyiségen beliil felme}Jasrnź.Jatba adó köteles az źů|agmegóvás érdekében a hasznźúatraźúađott
rülő karbantaľtási, javítási munkákat saját költségén elvégezni; a helyiség napi üzemeltetéséhez
sziikséges építészeti,gépészeti és elektromos javíŁísokat, a helyiség burkolatainak,- ajtóinak,- ablakainak,- berendezéseinek cseréjével kapcsolatos feladatokat ellátni; a rendelő külső homlokzati
ľészénekkaľbantaľtásárő|, fe|tĄitźlsáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi
frĺtésrendszerteljes vagy rész|eges cseréjéveljáró munkák elvégzésérolgondoskodni.

7.

Hasznźůatbaadó részéľőla javítási, karbantaľtási munkálatok elvégzésétaJőzsefválrosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. (J GK Zrt.) v égzi.

Kapcsolattaľtó

a

JGK Zrt. részéről:

Jakab Tibor
elérhetőség: +3 6 /20 -237

37

69

e-mail: jakab-t@kisfalujozsefuaros.hu
Gyorsszolgálati telefons zäm: +3 6 / 1 -2|

0-3

4I7

Kapcsolaff artó a Józsefu árosi Pol gármesteri Hivatal részéről :

Pokornyi Viktória
elérhetőség: +36lI - 4592588
e-mail : pokornyiv@j ozsefuaľos'hu

8.

Használatba vevő köteles gondoskodni a hatósági,tllz-léde|mi, balesetvédelmi és polgári védelmi
elöírások maradéktalan betaľtĺásáról és betartaĺĺsráľól.

9. A

praxishoz tartoző működési és üzemeltetési költségek a Használatba adót terhelik az a|ábbiak
szerint

9.7.
9 .2.
9.3.
9'4.
9.5.
9.6.

az ingatlaľľa vonatkozó vagyonvédelmĹ, biĺonsági ľendszer ktiltsége,
vi||amos-energiafo gyasztás költsége;
gźulfrfiésfogyasztás díja;
víz- és csatoľnadíj;
szemétszá||itás költsége;

lifthasználati díj.

10. A pľaxishoz tartoző működési

és üzemeltetési költségek a Használatba vevőt terhelik az a|ábbiak

szerint

10.1.
I0'f .
10.3.
I0.4.
10.5.
10.6.
I0.7.
10.8.
l0.9.

veszélyeshulladékszállításánakköltsége;
sterilizáló eszkoz mrĺködtetési és ellenőrzési költségei;
textíliákmosatásiköltsége;
inteľnethaszná'|atköltsége;
takarítási költségek;
a helyiség, illetve a feladatellátashoz szükséges eszközök
pótlási költségek;

használatából eľedőjavÍĺási,

telefonköltségek;
ingó vagyontźrgyakvagyonbiztosítása és az ehhez kapcsolódó költségek;
anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, győgyszer' vegyszer' tíĺ,fecskendő, papír,
ír ő

szer, nyomtatvány stb. );

10.10'a HasznźÄatba vevő pľaxisáhoztartoző egészségügyiszakszemélyzet, illetve egyéb foglalkoztatottak költségei.

11. Jelen szerződésben nem szabá|yozoÍt kéľdésekbena Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződésben rögzitett egészségügyet érintő hatályos jogszabá|yok ľendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

12. Jelen szerződésben rögzített melléklet a szerződés elvá|asrthatat|an részétképezi, azza| egylltt
érvényes.

13'

Szerződo felek kijelentik' hogy vitás kérdéseiket elsősorban békésúton ľendezik. Amennyiben ez
nem lehetséges, úgy apertárgy szerint illetékes birősághoz foľdulnak.
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14. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, önkoľmányzati döntés foľmájában írásban báĺnikor módosíthatják.

Jelen szerződést a felek elolvasás ésérte|mezésután - a hivatkozott jogszabályi rendelkezések ismeľetében _ mint akaratukkal mindenben megegyezőt jővźhagyćńag a|źúrtź.Jr..
Budapest, 2017. .....

Megbízó
Budapest F.őváros VIII. keľiilet
Józsefváľosi onkoľmá nyzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgáltató

Dľ. BiľlĺísDóra egyéni vállalkozó
képvĺseletében

Dľ. Biľkás Dóľa

Jogi szempontból ellenje gyzem:.
Danada- Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyzó
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]. sz. melléklet
a hasznólati szerződéshez

Rendelkezésľe bocsátott létes ítményés helyiségek jegy zéke

1.

Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése

2.

A háziorvosi ľendelő helye, helyiségek:

esetén megosztott hasznźiatátHasznźiatba
adó Hasmálatba vevő részéreźltadta.Haszĺá|atbavevő tudomásul vette, hogy a míĺködéshez
sztikséges eszközök fenntaľtásáról, felújításáról, karbantaľtásárő|, cseľéjéről_ ideéľtve azérték.
csökkenéssel kapcsolatos költségviselés kérdésétis - saját költségén köteles gondoskodni.

1083 Budapest, Szigony

vZlb.

váró terem
4 orvosi rendelő

ö|tłĺző
teakonyha
núlanyoző helyiség
1 elkülönítő-fektető helyiség
raktár
szemé|yzeti mosdó
beteg mosdó (nőĹférfi)

mozgássérült mosdó
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4.

