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A  döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: 

A  határozati javaslat I és III tekintetében: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság; a határozati javaslat 
II tekintetében: Képviselő-testület. 

Az SZMSZ szerint véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
23.§ (5)  bekezdés  9.  pontja alapján az Önkormányzat feladata az egészségügyi alapellátás, az 
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása. 
Az egészségügyi alapellátás az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény  5.§ (1) 
bekezdés értelmében a háziorvosi, házi gyermekorvosi, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz 
kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátásról való gondoskodás. Az 
egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény  1.§ (1)  bekezdése alapján az egészségügyi 
alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes 
kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége 
természetétől függetlenül. Ugyanezen törvény  8.  §  (1)  bekezdése alapján a háziorvos személyes és 
folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai 
felismerése és gyógyítása, valamint az egészségfejlesztés céljából. 

A)  Az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény  6.§ (1)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  42/2018.  (XII.21.) önkormányzati 
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) kerültek meghatározásra az egészségügyi alapellátási 
feladatokhoz tartozó területi ellátási kötelezettséggel rendelkező körzetek, melyből  45  orvosi körzet a 
kerület felnőtt,  10  orvosi körzet a kerület gyermek lakosságának egészségügyi alapellátását biztosítja.  A 
Rendelet  2.  melléklete szerinti  54.  számú orvosi körzet, melynek házi gyermekorvosi rendelője a  1083 
Budapest,  Szigony utca  2/a  szám alatti rendelőben található, tartósan betöltetlen, egészségügyi feladat 
ellátása  2020.  augusztus  1.  napjától helyettesítéssel megoldott a  1083 Budapest,  Szigony utca  2/a.  szám 
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alatti gyermekrendelő háziorvosaival. Korábbiakban a körzet feladatellátását Dr. Huszár  Andras 
gyermekorvos {Dr. Huszár Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:  1078 Budapest,  Hernád 
u. 14.1.,  adószám:  21953415-1-42)  képviselője} biztosította, aki életkorára és egészségi állapotára 
tekintettel a  2016.  november  09.  napján kelt egészségügyi feladat-ellátási szerződését rendes 
felmondással  2020.  július  31.  napjára felmondta. 

Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes az  54.  számú orvosi körzet feladat-ellátását vállalkozási formában az 
M2D2 Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.:  13-09-190959,  székhelye:  2100  Gödöllő, Antalhegyi utca 
64/a)  útján vállalná heti  20  óra rendelési idővel  2021.  szeptember  01.  napjától, aki a szakmai 
önéletrajzát is csatolta. 

Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes jelenleg a DC kerület  1.  számú körzet házi gyermekorvosaként dolgozik, 
ahol  2021.  március 1-jétől a felmondási idejét tölti. Hivatalos helyettesei a VIII. kerületben dolgoznak. 
Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes  1997.  óta a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bölcsőde orvosi feladatait 
látja el és férje, Dr. Kelemen Marton  2018.  április 1-jétől Józsefvárosban házi gyermekorvos, így több 
szálon is kötődik a VIII. kerülethez. Dr. Diczházy  Andrea  csecsemő-gyermekgyógyászati 
szakképesítéssel rendelkezik, így megfelel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló  4/2000. (11.25.)  EüM rendelet  11.  §  (3)  bekezdésében foglalt feltételnek. Dr. 
Dicházy  Andrea  Ágnes önéletrajza az előterjesztés  1.  számú mellékletét képezi. 

B) Dr.  Lampek Imre,  mint a Dr.  Lampek Egészségügyi Betéti Társaság  (Cg.: 01-06-784777,  székhelye: 
1097 Budapest,  Tóth  Kalman u. 33/B., 2/14.)  képviselője,  a Budapest  Józsefváros közigazgatási 
területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező,  a  Rendelet  I.  melléklete szerinti  31.  számú orvosi 
körzet felnőtt háziorvosa egészségügyi állapotának romlása miatt  a 2016.  november  16.  napján kelt 
egészségügyi feladat-ellátási szerződését rendes felmondással -  2021.  március  I.  napjától kezdődő  6 
hónapos felmondási idővel -  2021.  augusztus  31.  napjára felmondta.  A  feladat ellátásának zavartalan 
biztosítása érdekében javasolom, hogy  a 31.  számú orvosi körzet egészségügyi feladatait  2021. 
szeptember  01.  napjától  a  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (a  továbbiakban: JEK) 
lássa  el,  amennyiben  a  praxisjog jogosultja  (Dr.  Lampek Imre)  einem  idegeníti fenti határnapig. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény végrehajtásáról szóló  313/2011.  (XII.23.) 
Korm. rendelet  13/A.  §  (1)  bekezdése alapján a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően  6 
hónap időtartam áll a praxisjog jogosultjának (Dr. Lampek Imrének) rendelkezésére a praxisjog 
elidegenítésére, amely jelen esetben  2022.  február  28.  napján jár le.  A  praxisjog elidegenítése esetén az 
Önkormányzat döntése szükséges a praxisjogot megszerezni kívánó orvos feladat ellátásáról; 
amennyiben azonban az elidegenítés a fent leírt határidőn belül nem történik meg, a feladatot a JEK 
látja el a továbbiakban is. 

A  feladat ellátás biztosításához nem szükséges a JEK létszámának emelése, tekintettel arra, hogy a 
korábbiakban megüresedett  54.  számú orvosi körzet feladat ellátásának átadásakor a JEK engedélyezett 
létszámának  2  fővel történő  (1  fő orvos és  1  fő asszisztens) emelése megtörtént és a körzetet  2021. 
szeptember  1.  napjától Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes háziorvos látja el, így az ott megemelt létszám 
átcsoportosítható a  31.  számú orvosi körzet feladat ellátásának biztosításához. 

C) A  praxisközösségekről szóló  53/2021.  (II.  9.)  Korm. rendelet szabályozza az egészségügyi 
alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény  11.§-a  szerinti szakmai együttműködés formáit, melyek a 
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló miniszteri rendelet szerinti területi 
kollegiális szakmai vezető háziorvosok illetékességi területén egy-egy - a terület háziorvosi, illetve 
fogorvosi praxisaiból álló - kollegiális praxisközösségen belül hozhatóak létre egy telephelyen, vagy 
azonos településen egymással szomszédos egészségügyi alapellátási körzetekben, vagy egymással 
szomszédos településeken működő, legalább  5  háziorvosi szolgálat részvételével a magasabb szintű 
egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében. 

A  kollegiális praxisközösségben való részvétel feltétele, hogy a háziorvosi szolgáltató a praxiskezelő 
(Országos Kórházi Főigazgatóság) által közzétett formában praxisközösségi felvételi kérelmet nyújt be, 
amelyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja többek között hetente legalább  20  óra rendelési idő 
biztosítását, benne legalább  4  óra prevenciós rendeléssel. 

A  praxiskezelő a hiánytalan felvételi kérelem esetén a háziorvosi szolgálatot a kollegiális 
praxisközösségbe felveszi, amelyről igazolást küld a háziorvosi szolgáltatónak és a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőnek (továbbiakban: NEAK). 

2 



Tekintettel arra, hogy a Szigony utca  2/a.  alatti rendelő gyennekorvosai  (M202  Korlátolt Felelősségű 
Társaság képviselőjeként Dr. Kelemen Marton, a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társaság képviselőjeként Dr. Kun Attila és Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társaság képviselőjeként Dr. Móricz Zsuzsanna Ágnes) jelezték, hogy kollegiális 
praxisközösségbe- kérelmükre- felvételt nyertek  es  ezért rendelési idejüket módosítani kívánják heti  20 
órára, a velük megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket módosítani szükséges. az 
egészségügyi feladat ellátási szerződések módosításai az előterjesztés  4.-6.  számú mellékletei. 

II.  A  beterjesztés indoka 
A-B): A  jelenleg tartósan betöltetlen  54.  számú orvosi körzet, valamint a  31.  számú orvosi körzet 
feladat-ellátásának biztosítása is ez utóbbi körzet NEAK által történő finanszírozása érdekében 
szükséges, hogy a döntéshozó a döntését meghozza. 

C)  A  kollegiális praxisközösségben való részvétel feltételeként az M2D2 Korlátolt Felelősségű 
Társasággal, a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató is Kereskedelmi Betéti Társasággal  es  a 
Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási 
szerződések módosításához is a döntéshozó határozatára van szükség. 

III.  A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A) A  döntés célja az  54.  számú orvosi körzetre vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási előszerződés, 
majd a végleges praxisengedély birtokában  2021.  szeptember  01.  napjával történő hatálybalépéssel 
egészségügyi feladat—ellátási szerződés megkötése az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal  es  az 
ellátásért személyesen kötelezett Dr. Diczhazy  Andrea Mites  orvossal. 
Az egészségügyi feladat-ellátási elöszerzbd" és és végleges szerződés megkötése pénzügyi fedezetet nem 
igényel. Az  54.  számú orvosi körzet feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezet a  2021.  évi 
költségvetésről szóló  5/2021. (11.25.)  ök. rendelet  5.1.  melléklet  20400  Humánszolgáltatási Ügyosztály 
címen rendelkezésre áll. 

B) A  döntés célja a  31.  számú orvosi körzet feladat ellátásának folyamatos biztosítása a JE1C-en 
keresztül - amennyiben a praxisjog elidegenítése nem történik meg  2021.  augusztus  31.  napjáig, mely 
döntés külön pénzügyi fedezetet nem igényel.  A  JEK a NEAK által történő finanszírozás alapján látja el 
a feladatot. 

C) A  döntés célja, hogy az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal, a KUN Családorvosi 
Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal és a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató 
Betéti Társasággal megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításra kerüljenek a 
rendelési idő vonatkozásában a kollegiális praxisközösségben való részvétel érdekében. 

A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  határozati javaslat tekintetében a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  54.  számú 
orvosi körzet egészségügyi feladatai biztosítása érdekében az egészségügyi feladat—ellátási 
előszerződés, majd az egészségügyi feladat—ellátási szerződés megkötése az M2D2 Korlátolt 
Felelősségű Társasággal (Cg.:  13-09-190959,  székhelye:  2100  Gödöllő, Antalhegyi utca  64/a;  képviseli: 
Dr. Diczházy  Andrea Agnes  ügyvezető, aki az ellátásért személyesen kötelezett orvos is egyben) a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
és Szervei Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló  36/2014.  (Xl.  06.)  önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: SZMSZ)  7.  melléklet  1.1.1.  pontja alapján a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság 
hatáskörébe tartozik. Ugyancsak a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt az SZMSZ  7. 
mellékletének  1.1.1.  pontja szerint bármely önkormányzati szerződés módosításáról is, tehát a határozati 
javaslat  Ill  tekintetében is a Költségvetési  es  Pénzügyi Bizottság a döntéshozó. 

A  határozati javaslat  IL  vonatkozásában a döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az 
Alaptörvény  33.  cikk  (1)  bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő-
testület gyakorolja.  A  Mötv.  41.  §  (3)  bekezdése értelmében önkormányzati döntést a képviselő-testület, 
a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testülete, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. Az SZMSZ 
értelmében a határozati javaslat tekintetében a képviselő-testület a hatáskörét nem ruházta ét. 
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A  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló  2021.  évi I. törvény  2.§ (3)-(4)  bekezdései, 
valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről  es  a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 
27/2021.  (L  29.)  Korm. rendelet  1.  §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011.  évi 
CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 

Az SZMSZ  7.  melléklet  3.2.1.  pontja alapján a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
véleményezi a kerület egészségügyének valamennyi szakterületét érintő kérdését. 

A  Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése és az SZMSZ  13.  §  (2)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen 
kell tárgyalni, Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes nem kért zárt ülés tartását, szakmai önéletrajzának az 
előterjesztéshez történő csatolásához hozzájárult. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény (továbbiakban: Öotv.)  2.  §  (1)-
(3)  bekezdései alapján a háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban 
meghatározott eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott 
háziorvosi körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától. 
A  praxisjog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a 
települési önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. 
A  praxisjog olyan, személyhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén elidegeníthető  es  folytatható. 

A  háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  4/2000. (11.25.)  EüM rendelet  11.  § 
(3)  bekezdése alapján házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemő- és gyermekgyógyászat 
szakorvosi képesítéssel rendelkezik. 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény végrehajtásáról szóló  313/2011.  (XII.23.) 
Korm. rendelet  3.  §  (1)  bekezdése értelmében az Öotv.-ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi 
tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet.  A  praxisengedély kiadása az Országos 
Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik. 

A 313/2011. (X11.23.)  Korm. rendelet  4.  §  (1)  bekezdése alapján a praxisengedélyt az engedélyező szerv 
annak az orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint jogosult, és megfelel a  313/20211.  (XII.23.) Korm. rendelet  4.§ (2)-(3)  bekezdés 
szerinti feltételeknek. 

A 313/2011.  (XII.23.) Korm. rendelet  4.§ (2)-(3)  bekezdései értelmében a praxisengedély kiadása iránti 
kérelemhez csatolni kell: 

a) a jogszabályban meghatározott alkalmassági vizsgálat eredményéről szóló igazolást, 

b) a háziorvosi tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek 
fennállásáról szóló igazolásokat, dokumentumokat. 

(3) A (2)  bekezdésben meghatározott okiratokon túlmenően a praxisengedély kiadása iránti kérelemhez 
mellékelni kell: 

a) a praxisjog átruházásáról szóló szerződést, 

b) a kérelmező és az önkormányzat által kötött előszerződést, 

c) a praxisjog folytatása esetén a kérelmezőnek a folytatásra való jogosultságát igazoló okiratokat, 
ideértve - több folytatásra jogosult személy esetén - az Öotv.  2.  §  (5)  bekezdésében meghatározott 
megállapodást is. 

A 313/2011.  (XII.23.) Konn. rendelet  4.§ (4)  bekezdése alapján praxisengedély tartósan betöltetlen 
körzetre is kiadható, ebben az esetben a  (3)  bekezdés a) és  c)  pontját nem kell alkalmazni. 
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A 313/2011. (X11.23.) Kam.  rendelet  4.§ (7)  bekezdése értelmében a feladat-ellátási szerződést az L 
melléklet szerinti formanyomtatvány alapján kell megkötni. 

A 313/2011. (X11.23.)  Korm. rendelet  5.§ (2)  bekezdése alapján, amennyiben a praxisjog jogosultja 
másik körzetre vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra vonatkozóan kiadható praxisengedély, 
feltéve, hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítéséről 
gondoskodik.  Ha  az Új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított  6  hónapig a korábbi 
praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt vissza kell vonni. 

Az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény  11.  §  (1)  bekezdése alapján a 
praxisközösség, illetve a csoportpraxis elsősorban az egészségügyi alapellátáshoz tartozó megelőző 
ellátások hatékonyabb nyújtása érdekében jöhet léte, melynek részletszabályait a praxisközösségekről 
szóló  53/2021.  (II.  9.)  Korm. rendelet szabályozza. 

Fenti rendelkezések alapján javaslom az alábbi határozatok elfogadását. 

Mellékletek: 

- 1.  számú melléklete - szakmai önéletrajz 
- 2.  számú melléklet- feladat-ellátási előszerződés tervezet 
- 3.  számú melléklet- egészségügyi feladat-ellátási szerződés tervezete 
- 4. számú melléklet: Megállapodás tervezet az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 

egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról 
- 5. számú melléklet: Megállapodás tervezet a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és 

Kereskedelmi Betéti Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról 
6.  számú melléklet: Megállapodás tervezet a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti 
Társasággal kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosításáról 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021.  (I V. .....) számú határozata 

az  54.  számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak biztosítása érdekében egészségügyi feladat—
ellátási előszerződés és egészségügyi feladat—ellátási szerződés megkötéséről 

A  képviselő-testület 
I. úgy dönt, hogy a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  54.  számú orvosi körzet 

egészségügyi feladatai biztosítása érdekében egészségügyi feladat-ellátási előszerződést, majd a 
végleges, praxisjogot engedélyező határozat birtokában egészségügyi feladat—ellátási szerződést 
köt az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cg.:  13-09-190959,  székhelye:  2100  Gödöllő, 
Antalhegyi utca  64/a;  képviseli: Dr. Diczházy  Andrea Agnes  ügyvezető, aki az ellátásért 
személyesen kötelezett orvos is egyben) az előterjesztés  2-3.  számú melléklete szerinti 
szerződésekben foglalt főbb tartalmi elemekkel. 

2.  felkéri a polgármestert a határozat I. pontja szerinti feladat ellátáshoz szükséges dokumentumok 
aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő a  2.  pont tekintetében:  2021.  április  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda. 

HATÁROZATI JAVASLAT  H. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületinek 
.../2021. (IV......)  számú határozata 

a  31.  számú orvosi körzet egészségügyi feladatainak ellátásáról 



A  képviselő-testület 
1. úgy dönt, hogy a  Budapest  Józsefváros közigazgatási területén működő  31.  számú orvosi körzet 

egészségügyi feladatait  2021.  szeptember  01.  napjától a Józsefvárosi Szent Kozma 
Egészségügyi Központ látja el, amennyiben a praxisjog az arra jogosult Dr. Lampek Imre által 
2021.  augusztus  31.  napjáig nem kerül elidegenítésre. 

2. felkéri a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatóját a NEAK finanszírozási 
szerződés megkötésére, valamint a működési engedélyezési eljárás lefolytatására. 

Felelős: polgármester 
Határidő a  2.  pont tekintetében:  2021.  április  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda, Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Közpunt 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (IV......)  számú határozata 

M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal, a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és 
Kereskedelmi Betéti Társasággal és a Dr. Móriez Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal 

megkötött egészségügyi feladat-ellátási szerződések módosításáról 

A  képviselő-testület úgy dönt, hogy 
1. módosítja az M2D2 Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye:  2100  Gödöllő, Antalhegyi  u. 

64/a.,  Cg.:  13 09 190959,  képviseli: Dr. Kelemen Marton vezető tisztségviselő, aki az ellátásért 
személyesen kötelezett házi gyermekorvos is egyben)  2018.  januárban megkötött és  2018. 
október  09.  napján, valamint  2019.  januárban módosított egészségügyi feladat-ellátási 
szerződést az előterjesztés  4.  melléklete szerinti tartalommal. 

2. módosítja a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal 
(székhelye:  1092 Budapest,  Ráday  u. 31/B. 2. 3.,  Cg.:  01 06 778673,  képviseli: Dr. Kun Attila 
vezető tisztségviselő, aki az ellátásért személyesen kötelezett házi gyermekorvos is egyben) 
2016.  november  15.  napján megkötött és  2019.  januárban módosított egészségügyi feladat-
ellátási szerződést az előterjesztés  5.  melléklete szerinti tartalommal. 

3. módosítja a Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhelye:  1093 
Budapest,  Mátyás  u. 18.,  Cg.:  01 06 764733,  képviseli: Dr. Móricz Zsuzsanna Ágnes vezető 
tisztségviselő, aki az ellátásért személyesen kötelezett házi gyermekorvos is egyben)  2016. 
december  19.  napján megkötött és  2019.  januárban módosított egészségügyi feladat-ellátási 
szerződést az előterjesztés  6.  melléklete szerinti tartalommal. 

4. felkéri a polgármestert a határozat  1-3.  pontjaiban hivatkozott egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés módosítások aláírására. 

Felelős: polgármester 
Határidő a  4.  pont tekintetében:  2021.  április  23. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati 
Iroda. 

Budapest, 2021.  március  

Szili-Darók Ildikó sk. 
alpolgármester 



Szakmai önéletrajz 

Személyes adatok 

Név: Dr. Diczházy  Andrea Agnes 
Születési hely, iddilleak 
Lakhely:48188SIIMISSIS 
Családi 
Telefon:  48.11S 
E-mail:  glilaalla 

Szakmai tapasztalat 

1983.10.01. VT  Kórháza Kisvärda Gyermekosztály: segédorvos 
1984.07.01.  VJ  Nagyközségi Tanács Központi Rendelő Balmazújváros: körzeti orvos 
1985.02.01.  Dr. Zöld Sándor Kárház Berettyóújfalu Gyermekosztály: szakorvos 
1988.04.01. VT  Egyesített Kórháza Esztergom Gyermekosztály: alorvos 
1992.02.01.  Mi Városi Eü. Szolgálat Debrecen: Iskolaorvos 
1997.01.01. TAO  Kft.  Budapest  JEB: bölcsődeorvos jelenleg is 
1999.07.01. TAO  Kft.  Budapest:  gyermek-háziorvos 
2019.11.01. M202  Kft. házi-gyermekorvos IX.ker. 1.sz.körzet 

Tanulmányok, tudományos és oktató munka 

1983.09.10.  Debreceni Orvostudományi Egyetem: általános orvosi diploma 
1987.11.18.  Orvosi Szakképesítő Bizottság Debrecen: csecsemő-, gyermekgyógyászat szakvizsga 
1979-1981 Tudományos Diákköri tevékenység, Biokémiai Intézet, Ill-sz. Belgyógyászat Immunológia 
1990  Esztergomi Egészségügyi Szakközépiskola: gyermekgyógyászat tantárgy oktatása 
1991 Gyermekgyógyászai Konferencia Vép: tudományos előadás 
1997  JEB  Budapest:  „Korai fejlesztő program" Indítása, koordinálása 
2013-2017  JEB  Budapest:  prevenciós előadás sorozat szülők  es  kisgyermek nevelők számára 

Egyéb 

Nyelvismeret: alapszintű angol 
Számítógépes ismeretek: alapszintű felhasználói szint 
Jogosítvány:  B  kategóriás  /1981/ 
Orvosl Kamarai Tagság:  1995 
Házi Gyermekorvosok Egyesületi tagság:  2009 
Országos Gyermekegészségügyi Intézet szociälpediátriai szekciójának tagsága:  2005 



Szakmai érdeklődés 

Mindig fontosnak tartottam a szülők segítését mind táplálási, gondozási kérdésekben, mind a beteg 

gyermek ápolásával kapcsolatban felmerülő teendőkben. Sajnos, nagy hiányosságokat tapasztalok a 
szülők  es  a gyermekek elvárható egészségügyi ismereteinek terén, ennek javításában  at  iskolának is 
fontos szerepe lenne az egészségügy szereplőinek folyamatos felvilágosító munkája mellett. Talán 
ezért is kiemelt érdeklődési területem a kora-és újszülött ellátáson, a fejlődésneurológián túl a 

szociálpediátria  As  preventív  medicine.  Munkám során, hivatkozva a  Lalonde  modell megállapitásaira, 
miszerint  at  egészséget 27%-ban a genetika, 19%-ban a környezeti hatások, 11%-ban  at  egészségügyi 

ellátás, 43%ban  at  életmód határozza meg, kiemelt szerepet tulajdonítok az egészséges életmódra 

való biztatás mellett  at  általános szűrési programokon túl  at  egyénre szabott betegségmegelőző 

tevékenységnek. Ez a munka akkor lesz igazán eredményes,  ha  sikerül csokorba kötni a különböző 

szinteken végzett vizsgálati eredményeket, véleményeket/gyermekvédelem, családgondozó, 
nevelési tanácsadó, védőnői szűrések, óvodai-, iskolai szűrővizsgálatok, iskolapszichológusi 

vélemények, sportorvosi vizsgálatok eredményei, stb. /, s ezeket elemezve, összegezve, egyénre 

szabott egészségmegőrző cselekvési tervet készíteni, mely hatékony team munkát feltételez-

 

Budapest, 2021.03.03. 

11-1L , 

• Dr. Diczhazy Andrea 



2.  melléklet 

Feladat-ellátási előszerződés 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: Pikó  Andras  polgännester 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
továbbiakban mint, Megbízó 

másrészről 
M2D2 Korlátolt Fele16sségü Társaság 
székhely:  2100  Gödöllő, Antalhegyi utca  64/a; 
cégjegyzékszám:  13-09-190959 
adószám:  26220624-1-13 
statisztikai számjel:26220624-8621-113-13 
képviseli: Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes ügyvezető 
ellátásért személyesen kőtelezett orvos neve: Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a továbbiakban: Szolgáltató 

A  továbbiakban együttesen szerződő felek között- alulírott helyen  es  napon az alábbi 
feltételekkel. 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő, az 
Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozó, Józsefvárosi  54.  számú orvosi körzet 
területi ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak a teljes körű 
ellátására egymással végleges feladat-ellátási szerződést kötnek határozott időtartamra 
2021.  szeptember  01.  napjától  2026.  december  31.  napjáig, azt követően, hogy Dr. 
Diczházy  Andrea Agnes  a Megbízó részére bemutatja az Országos Kórházi 
Főigazgatóság által kiadott végleges praxisengedélyt az  54.  számú körzetre vonatkozó 
praxisjogra. 

2. A  Szolgáltató az előszerződésben vállalja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés 
hatályba lépésének napjától feladatait a szakma szabályai szerint, a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló  4/2000.(11.25.)  EtIM. rendeletben 
foglaltaknak megfelelően, területi ellátási kötelezettséggel, a működési engedélyben 
meghatározott rendelési időben, a  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
42/2018. (X11.21.)  önkormányzati rendelet  2.  mellékletét képező  54.  számú házi 
gyennekorvosi körzethez tartozó utcajegyzék szerinti területen ellátja.  A  Szolgáltató 
feladatait személyesen Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes házi gyermekorvos látja el. 

3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az egészségügyi feladat-ellátási szerződésben 
szabályozzák a feladat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelen előszerződés 
mellékletét képezi. 



4. Megbízó kijelenti, hogy Szolgáltató a tevékenység ellátásához szükséges jogosultságát 
és végzettségét igazolta. 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
szerződésben rögzített egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni. 

7. E szerződésben rögzített melléklet a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi, 
azzal együtt érvényes. 

8. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. 
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a pertárgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak. 

9. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. 

10. Szolgáltató kijelenti, hogy nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdése  1.  pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

Jelen előszerződés annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 

Felek jelen előszerződést a Polgármester — képviselő-testület hatáskörét gyakorolva meghozott 
- .....számú határozata alapján kötik meg. 

Jelen előszerződés  2  számozott oldalból  6  egymással megegyező eredeti példányban készült, 
melyet a felek elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021 Budapest, 2021  

Szolgáltató 
M2D2 Korlátolt Felelősségű 

Társaság képviseletében 
Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes 

ügyvezető 

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 

Pikó András polgármester 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2021  

Dr. Melegh Mónika 
jogi irodavezető/aljegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  Budapest, 2021  

Előrich Szilvia gazdasági vezető 



3.melléklet 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS TERVEZET 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: Pikó András polgármester 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
továbbiakban: Megbízó 

másrészről 
M2D2 Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  2100  Gödöllő, Antalhegyi utca  64/a; 
cégjegyzékszám:  13-09-190959 
adószám:  26220624-1-13 
statisztikai számjel:26220624-8621-113-13 
képviseli: Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes ügyvezető 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a továbbiakban: Szolgáltató 

szerződő felek között alulirott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

A  szerződés tárgya 

Megbízó határozott időtartamra  2021.  szeptember  01.  napjától  2026.  december  31.  napjáig 
megbízza Szolgáltatót a jelen szerződés I. sz. mellékletében meghatározott orvosi körzetben 
területi ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak teljes körű ellátásával, amit 
Szolgáltató elvállal. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató ezzel átvállalja Megbízótól a jelen 
szerződés I. sz. mellékletében rögzített körzetben és egyénre szabott háziorvosi rendelőben és 
rendelési időben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXX1X. törvény 
13.  §  (1)  bekezdés  4.  pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. 
törvény  5.  §  (1)  bekezdés a) pontja szerinti területi egészségügyi alapellátási kötelezettség 
körébe tartozó egészségügyi ellátást. Felek rögzítik, hogy Megbízó Képviselő-testülete jogosult 
a jogszabályi keretek között a lakosságszám esetleges módosulásának megfelelően a körzetek 
határainak meghatározására és módosítására, az egészségügyi hatósággal (OEs az érintettekkel 
való egyeztetés után a területi ellátás legmegfelelőbb módjának kiválasztására. 

Felek jogai és kötelezettségei 

1. Szolgáltató a háziorvosi teendőket az egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. 
törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló  2000.  évi II. törvény, továbbá a háziorvosi, 
háziorvosi és a fogorvosi tevékenységekröl szóló  4/2000.  (II.  25.)  EüM rendelet és egyéb 
hatályos jogszabályok előírásai, valamint a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles 
ellátni. 

2. Szolgáltató köteles ellátni az  1.  sz. melléklet szerinti hozzátartozó körzet területén lakó, a 
külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett is az általa elfogadott 
biztosítottakat, valamint azon személyeket, akik esetében az ellátatlanság egészséget 
károsító vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezet. 



3. Szolgáltató köteles továbbá 

3.1.a  Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) egészségügyi alapellátási 
szolgáltatásra finanszírozási szerződést kötni, 

3.2.  az egészségügyi tevékenységre szóló működési engedélyének tartalma szerinti 
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Az ellátás 
biztonságáért a praxisjog tulajdonosa egy személyben felel. 

3.3.  a házi gyermekorvosi feladatokat ellátó orvos  Magyar  Orvosi Kamara (MOK) 
tagságát igazoló dokumentumot, valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság által 
kiadott praxisengedélyét bemutatni, 

amelyek jelen szerződés hatálybalépésének feltételei. 

4. Megbízó kijelenti, hogy Szolgáltató a jelen szerződés  3.  pontjában megjelölt adatokat 
tartalmazó, vállalkozóként végzendő házi gyermekorvosi tevékenységhez szükséges 
feltételeket igazoló okiratokat Megbízó képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-
egy fénymásolt példányát a Megbízónak legkésőbb jelen szerződés aláírásával egyidejűleg 
átadja.  A  fenti adatokban bekövetkező változást a Szolgáltató köteles Megbízónak  30 
napon belül írásban bejelenteni. 

5. Megbízó Önkormányzat a külön törvényben előírt kötelező közszolgáltatás nyújtásáért 
fennálló felelőssége következtében jogosult jelen szerződésbe foglaltak megvalósulását 
ellenőrizni. 

6. Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az illetékes  Budapest  Főváros 
Kormányhivatala népegészségügyi feladatkörében eljáró VI. kerületi Hivatala látja el. Az 
egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról 
és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, 
valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának 
veszélyhelyzeti rendjéről szóló  691/2020.  (XII.  29.)  Korm. rendelet módosításáról szóló 
137/2021. (111.23.)  Korm. rendelet  1.§ (2)  bekezdése értelmében a Dél-pesti 
Centrumkórház — Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  27/2021.  (I.  29.) 
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Szolgáltató tekintetében szakmai 
irányítási jogot gyakorol. 

7. Szolgáltató köteles a házi gyermekorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés  1. 
számú mellékletében meghatározott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben, a 
beteg otthonában. E kötelezettsége alól csak különösen indokolt esetben mentesül. Ilyen 
esetben a Szolgáltató köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően gondoskodni.  A  helyettesítő személyek nevét az  1.  sz. mellékletben kell 
rögzíteni, a helyettesítő személyében bekövetkező változást pedig a változást követő  15 
napon belül Megbízó részére írásban bejelenteni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy 
amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően gondoskodik és e tényről Megbízót nem 
értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért teljes körűen 
felel, kivéve,  ha  bizonyítja, hogy működési körén kívül álló, elháríthatatlan ok miatt nem 
tudott eleget tenni kötelezettségének. 

S. Szolgáltató köteles Megbízóval házi gyermekorvosi feladat ellátására vonatkozóan 
szerződéses kapcsolatban/jogviszonyban álló más Szolgáltató helyettesítésében 
közreműködni, ennek során elsősorban Szolgáltatóhoz földrajzilag közelebb elhelyezkedő 
másik Szolgáltató helyettesítési feladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját rendelési 
idejében és rendelési helyén is biztosíthatja. 

9.  Szolgáltató köteles a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítani a házi 
gyermekorvosi szolgálat működésének személyi feltételeit.  A  házi gyermekorvos az 
egészségügyi feladatok megfelelő ellátását gyermekápoló vagy asszisztens 
igénybevételével és védőnő közreműködésével végzi Az asszisztens munkáját a gyógyító-
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megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja. 
Az asszisztens a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi. 

10. Szolgáltató minden év február  15.  napjáig Megbízónak megküldi a Szolgáltató előző évi 
tevékenységének adatait tartalmazó Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felé teljesített 
adatszolgáltatás másolatát. 

11. Az ügyeleti ellátást a Megbízó biztosítja az ügyeletre vonatkozó külön szerződés alapján. 

12. Szolgáltató köteles munkanapokon az  1.  sz. mellékletben meghatározott háziorvosi 
rendelőben és rendelési időben rendelést tartani. Szolgáltató a rendelési időt kizárólag a 
Megbízó jóváhagyásával és a működési engedélyében átvezetve módosíthatja, Megbízó is 
kezdeményezheti Szolgáltatónál a rendelési idő módosítását. 

13. Szolgáltató köteles a háziorvosi rendelőben a jogszabályok által előírt feladatokat e 
szerződésben rögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatók (pl.: rendelési idő; 
betegjogi képviselő neve, elérhetősége; panasztétel lehetőségei; egyéb információs 
anyagok) közzétételéről gondoskodni. 

14. Szolgáltató köteles a jelen szerződésben részletesen meghatározott feladatainak ellátásával 
kapcsolatos, a területileg illetékes  Budapest  Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
szerve és a KSH részére küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az általa kezelt 
adatbázist megőrizni és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket betartani, valamint köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat 
vezetni és adatvédelmi szabályzatot megalkotni, továbbá a Megbízó részére, jelen 
szerződésben részletesen meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi 
illetve egyéb, jogszabályba nem ütköző adatot, információt szolgáltatni. 

15. Jelen szerződésben felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges ingatlan használatba 
adásáról, a működési és üzemeltetési költségek szabályozásáról, a karbantartásról jelen 
szerződés elválaszthatatlan részét képező  2.  sz. melléklet szerinti használati szerződés 
rendelkezik. 

16. Szolgáltató a kerületi egészségügyi alapellátás zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 
együttműködik az e feladatokban közreműködő más szolgáltatókkal és a Megbízóval. 

17. Jelen szerződés megszűnik 
a) a határozott idő elteltével, 
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megsz 'ünésével, 
c) a finanszírozási szerződés megszűnésével, 
d) érvényes működési engedély hiányában, 
e) érvényes praxisjogra vonatkozó engedély hiányában. 

18.1. A  jelen szerződést a felek a másik félhez Írásban intézett felmondással (rendes felmondás) 
vagy közös megegyezéssel,  hat  havi felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás 
kizárólag a hónap utolsó napjára szólhat. 

18.2.  Megbízó a szerződést a  18.1.  pont alapján indoklással felmondja,  ha 

a) a háziorvos a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem 
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat; 

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát 
bármely okból elveszti. 

18.3.  Megbízó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben 

a) megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e 
csökkenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése igazolja; 
b) Szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan
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c) a felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére 
Szolgáltató részére írásban biztosított  30  napos határidő eredménytelenül telik el; 
d) a használatba adott rendelőhelyiség engedélytől eltérő használata esetén. 

19. A  felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles szerződési kötelezettségeit változatlanul 
teljesíteni, amelyet Megbízó ellenőrizhet.  A  szerződés megszűnésekor a Szolgáltató 
köteles a részére térítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgáltatni. 
Szolgáltató a szerződés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt. 

20. Megbízó tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás vagy a szerződés határidő előtt történő 
felmondása esetén bekövetkezett, a házi gyermekorvost ért kár esetén a települési 
önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik.  A  kártalanítás alapjául a házi 
gyermekorvosi szolgáltató egy eves NEAK finanszírozásának összege tekintendő. 

21. Jelen szerződés időtartama alatt,  ha  bármelyik szerződő fél nem szerződésszerűen teljesít, 
illetve bármelyik szerződő fél által gyakorolt azonnali hatályú felmondással 
összefüggésben másik felet igazolt kár éri, a károkozó felet a polgári jogi szabályok szerint 
kártérítési felelősség terheli. 

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben (például kártérítés, kártalanítás) a 
Polgári Törvénykönyv, valamint a szerződésben rögzített egészségügyet érintő hatályos 
jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

23. E szerződésben rögzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 
azokkal együtt érvényes. 

24. Szerződő felek kijelentik, hogy  vitas  kérdéseiket elsősorban békés taton rendezik. 
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a pertárgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak. 

25. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.  A  közös 
megegyezéssel történő szerződésmódosításhoz önkormányzati döntés szükséges. 

26. Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló  2011.  évi CXCVI. törvény  3.  §  (1) 
bekezdése  1.  pontjában foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

27. Jelen szerződés készült  6  egymással egyező eredeti példányban, melyet a felek elolvastak, 
értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Felek jelen szerződést a Polgármester — képviselő-testület hatáskörét gyakorolva 
meghozott - határozata alapján kötik meg. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: körzet, rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatározása 

2. sz. melléklet: Használati Szerződés 

Budapest, 2021 Budapest, 2021  
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L sz. melléklet 

az egészségügyi ellátási szerződéshez 

Körzet, rendelési idő és helyettesítés rendjének meghatározása 

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló  42/2018.  (XII.21.) önkormányzati 

rendeletben meghatározott területi ellátási kötelezettséget biztosító körzet. 

1/a.  Ellátási terület: 

54.  orvosi körzet 
Rendelő helye: 1083 Budapest,  Szigony utca  2/a. 
Körzet jellege: házi-gyermekorvosi 

Benyovszky Móric utca végig 
Bíró Lajos utca végig 
Bláthy Ottó utca végig 
Csobánc utca végig 
Diószegi Sámuel utca végig 
Dugonics utca végig 
Kálvária utca 13- 29, 14-28 
Korányi Sándor utca végig 
Ludovika  tér végig 
Orczy lat 1-45 
Rozgonyi utca végig 
Sárkány utca végig 
Szeszgyár utca végig 
Visi Imre utca végig 

1/b. A  körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor:  835  fő 

A  feladat-ellátás jellege: házi gyermekorvos 

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

Cím:  1083 Budapest,  Szigony utca  2/a. 
Telefon:  +36/1 313-7885 

Rendelési idő:  
Betegrendelés: 

Hétfő:  09:00-13.00  óra 

Kedd:  12:00-14:00  óra 

Szerda:  14:00-18:00  óra 

Csütörtök:  14:00-16:00  óra 

Péntek: páros héten:  12:00-16:00 

páratlan héten:  08:00-12.00 
Tanácsadás:  

Kedd:  14:00-16:00  óra 
Csütörtök:  12:00-14:00  óra 



Helyettesítés rendje (szabadság, betegség/akadályoztatás, továbbképzés, egyéb rendkívüli ok 
esetén): 

1. Dr. Kelemen Marton 44299 ph. 

2. Dr. Móricz Zsuzsanna 36551 ph. 

A  háziorvos — Megbízó felé történő haladéktalan bejelentési kötelezettség mellett — 
gondoskodik a saját és munkatársai helyettesítéséről és a helyettesítést ellátók díja74sáró1.  A 
helyettes kiválasztásért felelősséggel tartozik.  A  helyettes orvosnak és asszisztensnek 
rendelkeznie kell a feladatkörre előírt képesítéssel. 



2.  számú melléklet 
egészségügyi ellátási szerződéshez 

HASZNÁLATI SZERZÓDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvirosi Önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 

cím:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: 
bankszámlaszám:  10403387-00028570-00000000 
továbbiakban: Használatba adó 

másrészről 
M2D2 Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  2100  Gödöllő, Antalhegyi utca  64/a; 
cégjegyzékszám:  13-09-190959 
adószám:  26220624-1-13 
statisztikai számjel:26220624-8621-113-13 
képviseli: Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes ügyvezető 
ellátásért személyesen kőtelezett orvos neve: Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a továbbiakban: Szolgáltató 

—továbbiakban szerződő felek— között alulírott helyen  es  napon az alábbi feltételekkel: 

1. Használatba adó megbízta Használatba vevőt az egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. 
mellékletében meghatározott orvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel végzendő 
alapellátási feladatainak teljes körű ellátásával, amit Használatba vevő elvállalt. 
Használatba vevő ezzel átvállalja Használatba adótól a hivatkozott körzetben és az ott 
meghatározott háziorvosi rendelőben és rendelési időben a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXX1X.  23.  §  (5)  bekezdés  9.  pontja, valamint az 
egészségügyi alapellátásról szóló  2015.  évi CXXIII. törvény  5.  §  (1)  bekezdés a) pontja 
szerinti területi egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartozó háziorvosi 
alapellátási teendők ellátását. 

2. Használatba adó az egészségügyi alapellátásn5I szóló  2015.  évi CXXIII. törvény, az 
egészségügyről szóló  1997.  évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 
2000.  évi  11.  törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a szerződés megszűnéséig 
Használatba vevő részére térítésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelő használatát, adott 
orvosi rendelőben működő orvosok között — annak (azok) megosztott használatát, a 
rendelőhöz tartozó váró és mellékhelyiségek használatával együtt. 

3. Használatba vevő a részére térítésmentesen biztosított háziorvosi rendelőt  es  hozzá tartozó 
helyiségeket egészségügyi feladat —ellátási szerződés tárgyában meghatározottakon kívül 
eső egyéb egészségügyi tevékenységre kizárólag rendelési időn kívül használhatja, 

14) 



Használatba adó írásbeli tájékoztatása mellett. Használatba vevő a rendelőhelyiség 
használatáért bérleti, használati díjat nem szedhet. 

4. Használatba vevő a háziorvosi rendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés 
1.  sz. melléklete alapján átvette. 

5. Használatba vevő köteles a térítésmentesen átvett helyiségeket és ingóságokat a tőle 
elvárható gondossággal és rendeltetésszerűen használni, azok állapotát megóvni. 

6. Használatba adó köteles az állagmegóvás érdekében a használatra átadott helyiségen belül 
felmerülő karbantartási, javítási munkákat saját költségén elvégezni; a helyiség napi 
üzemeltetéséhez szükséges építészeti, gépészeti és elektromos javításokat, a helyiség 
burkolatainak,- ajtóinak,- ablakainak,- berendezéseinek cseréjével kapcsolatos feladatokat 
ellátni; a rendelő külső homlokzati részének karbantartásáról, felújításáról, valamint a 
falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges 
cseréjével járó munkák elvégzéséről gondoskodni. 

7. Használatba adó részéről a javítási, karbantartási munkálatok elvégzését a Józsefvárosi 
Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) végzi. 

Kapcsolattartó a JGK Zrt. részéről: 

elérhetőség: 
e-mail:  

Gyorsszolgálati telefonszám  

Kapcsolattartó a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal részéről:  
Pokomyi Viktória 
elérhetőség:  +36/1  -  4592588 
e-mail:  pokornyiv@jozseirvaros.hu  

9. A  Használatba vevő köteles gondoskodni a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédelmi és 
polgári védelmi előírások maradéktalan betartásáról és betartatásáról. 

10.A  praxishoz tartozó működési és üzemeltetési költségek a Használatba adót terhelik az 
alábbiak szerint 

10.1. az ingatlanra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége, 
10.2. villamos-energiafogyasztás költsége; 
10.3. gáz/fűtés fogyasztás díja; 
10.4. víz- és csatornadíj; 
10.5. szemétszállítás költsége; 
10.6. lifthasználati díj. 

11. A  praxishoz tartozó működési  es  üzemeltetési költségek a Használatba vevőt terhelik az 
alábbiak szerint 

11.1. veszélyes hulladék szállításának költsége; 
11.2. sterilizáló eszköz működtetési és ellenőrzési költségei; 
11.3. textíliák mosatási költsége; 
11.4. internet használat költsége; 
11.5. takarítási költségek; 
11.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök használatából eredő 

javítási, pótlási költségek; 
11.7. telefonköltségek; 
11.8. ingó vagyontárgyak vagyonbiztosítása és az ehhez kapcsolódó költségek; 



11.9. anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, gyógyszer, vegyszer, tű, fecskendő, 
papír, írószer, nyomtatvány stb.); 

11.10. a Szolgáltató praxisához tartozó egészségügyi szakszemélyzet, illetve egyéb 
foglalkoztatottak költségei. 

12. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a 
szerződésben rögzített egészségügyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell 
irányadónak tekinteni. 

13. Jelen szerződésben rögzített melléklet a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, azzal 
együtt érvényes. 

14. Szerződő felek kijelentik, hogy  vitas  kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. 
Amennyiben ez nem lehetséges, ügy a pertárgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak. 

15. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, önkormányzati döntés formájában írásban 
bármikor módosíthatják. 

Jelen szerződést a felek elolvasás  es  értelmezés után — a hivatkozott jogszabályi rendelkezések 
ismeretében — mint akaratukkal mindenben megegyezA51 jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2021 Budapest, 2021  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi önkormányzat 
képviseletében 

Pikó András polgármester 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Budapest, 2021  

Dr. Melegh Mónika 
jogi irodavezető/aljegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  Budapest, 2021  

Hörich  Szilvia gazdasági vezető 

Szolgáltató 
M2D2 Korlátolt Felelősségű 

Társaság képviseletében 
Dr. Diczházy  Andrea  Ágnes 

ügyvezető 

% 



I.sz. melléklet 

a használati szerződéshez 

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke 

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott használatát 
Használatba adó Használatba vevő részére átadta. Használatba vevő tudomásul vette, hogy 
a működéshez szükséges eszközök fenntartásáról, felújításáról, karbantartásáról, cseréjéről — 
ideértve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is — saját költségén köteles 
gondoskodni. 

2. A  háziorvosi rendelő helye, helyiségek: 

1083 Budapest,  Szigony utca  2/a. 

váró terem 
2  orvosi rendelő 
1  orvosi szoba 
öltöző helyiség 
1  elkülönítő helyiség 
teakonyha 
beteg mosdó  (2 WC) 
mozgássérült mosdó 
összekötő folyosó 
kis raktárhelyiség 

1 



4.  melléklet 

MEGÁLLAPODÁS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZODES 
3.  sz. módosításáról 

Amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 
székhely: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
továbbiakban: Megbízó 

másrészről: 
M2D2 Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:  2100  Gödöllő, Antalhegyi utca  64/a; 
cégjegyzékszám:  13-09-190959 
adószám:  26220624-1-13 
statisztikai számjel:26220624-8621-113-13 
képviseli: Dr. Kelemen Marton ügyvezető 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Kelemen Marton 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a továbbiakban, mint Szolgáltató — együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek szerint: 

Felek a közöttük  2018.  januárban- az egészségügyi feladat-ellátási szerződés I. sz. mellékletében 
meghatározott házi gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel elvégzendő alapellátási 
feladatok teljes körű ellátása tárgyában- létrejött és  2018.  október  09.  napján, valamint  2019. 
januárban módosított szerződést (a továbbiakban: egészségügyi feladat-ellátási szerződés) egyező 
akarattal az alábbiak szerint módosítják: 

I./ Az egészségügyi feladat ellátási szerződés I. sz. melléklet (Körzet, rendelési idő és helyettesítés 
rendjének meghatározása)  1/b.  pontjában a 

„Rendelési idő: 

Hétfő:  13:00-15:00  óra 
Kedd:  08:00-10:00  óra Tanácsadás:  
Szerda:  15:00-18:00  óra Héttb:  15:00-17:00  óra 
Csütörtök: 13:00-15:0ű óra Szerda:  13:00-15:00  óra 
Péntek:  12:00-14:00" 

szövegrész helyébe a 

„Rendelési Idő: 
Betegrendelés: 
Metro: 12:00-15:00 bra 
Kedd:  08:00-10:00  óra 
Szerda:  15:00-18:00  óra 
Csütörtök:  12:00-15:00  óra 
Péntek: páros hit:  08:00-12:00  óra 

páratlan  het: 12:00-16:00  óra 



Tanácsadás: 
Hétfő:  15:00-18:00  óra 
Szerda:  13:00-15:00  óra" 

szöveg  lip. 

2./  Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 
3./  Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 
4./  Szolgáltató köteles a jelen megállapodással módosított rendelési idő - működési engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szervnek történő- bejelentése iránt  8  napon belül intézkedni. 
5./  Felek jelen megállapodást a Polgármester — képviselő-testület hatáskörét gyakorolva meghozott - 

számú határozata alapján kötik meg. 

Jelen szerződés  5  egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet 
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2021 Budapest, 2021  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
Pikó  Andras 
polgármester 

Szolgáltató 
M2D2 Korlátolt Felelősségű 

Társaság képviseletében 
Dr. Kelemen Márton vezető 

tisztségviselő 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Budapest, 2021  

Dr. Melegh Mónika 

jogi irodavezető/aljegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  Budapest, 2021  

Hörich  Szilvia gazdasági vezető 

tt`5 



5.  melléklet 

MEGÁLLAPODÁS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS 
2.  sz. módosításáról 

Amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 
székhely: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó  Andras  polgármester 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
továbbiakban: Megbízó 

másrészről: 
KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 
székhelye:  1092 Budapest,  Ráday  u. 31/13.  II.  3. 
cégjegyzékszám:  01 06 778673 
adószám:  25243763-1-43 
statisztikai számjel:  25243763-8622-117-01. 
képviseli: Dr. Kun Attila vezető tisztségviselő 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Kun Attila 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a továbbiakban, mint Szolgáltató — együttesen a Felek között az alulírott napon és helyen az alábbi 
feltételek szerint: 

Felek a közöttük  2016.  november 15-én- az egészségügyi feladat-ellátási szerződés  1.  sz. 
mellékletében meghatározott házi gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel 
elvégzendő alapellátási feladatok teljes körű ellátása tárgyában- létrejött és  2019.  januárban módosított 
szerződést (a továbbiakban: egészségügyi feladat-ellátási szerződés) egyező akarattal az alábbiak 
szerint módosítják: 

1./  Az egészségügyi feladat ellátási szerződés  1.  sz. melléklet (Körzet, rendelési idő és helyettesítés 
rendjének meghatározása)  1/b.  pontjában a 

,Rendelési idő: 

Hie: 15:00-18:00  óra 
Kedd:  13:00-15:00  óra Tanácsadás:  
Szerda:  13:00-15:00  óra Kedd:  11:00-13:00  óra 
Csütörtök: 15:00-18:00 óra Szerda:  11:00-13:00  óra 
Péntek: változó 

szövegrész helyébe a 

„Rendelési idő: 
Betegrendelés: 
Hétfö:  15:00-18:00  óra 
Kedd:  13:00-15:00  óra 
Szerda:  09:00-11:00  óra 
Csütörtök:  15:00-18:00  óra 
Péntek: páros hét:  14:00-16:00  óra 



páratlan  het: 10:00-12:00  óra 
Tanácsadás: 
Hétfő:  13:00-15:00  óra 
Kedd:  10:00-13:00  óra 
Szerda:  11:00-13:00 
Csütörtök:  14:00-15:00  óra" 

szöveg  lip. 

2./  Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 
3./  Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 
4./  Szolgáltató köteles a jelen megállapodással módosított rendelési idő - működési engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szervnek történő- bejelentése iránt  8  napon belül intézkedni. 
5./  Felek jelen megállapodást a Polgármester — képviselő-testület hatáskörét gyakorolva meghozott - 

számú határozata alapján kötik meg. 

Jelen szerződés  5  egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet 
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2021 Budapest, 2021  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi önkormányzat 
képviseletében 
Pikó András 
polgármester 

Szolgáltató 
KUN Családorvosi Egészségügyi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

képviseletében 
Dr. Kun Attila vezető 

tisztségviselő 

Jogi szempontból ellenjegyzem. 

Budapest, 2021  

Dr. Melegh Mónika 

jogi irodavezető/aljegyző 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  Budapest, 2021  

Hörich  Szilvia gazdasági vezető 



6.  melléklet 

MEGÁLLAPODÁS EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZÓDES 
2.  sz. módosításáról 

Amely létrejött egyrészről a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Ön korm nyzat, mint az egészségügyi 
közszolgáltatásról gondoskodó szerv 
székhely: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Pikó András polgármester 
adószám: 15735715-2-42 
törzsszám: 735715 
bankszámlaszám:  11784009-15508009 
statisztikai szám:  15735715-8411-321-01 
továbbiakban: Megbízó 

másrészről: 
Dr. Móricz Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
székhelye:  1093 Budapest,  Mátyás  u. 18. 
cégjegyzékszám:  01 06 764733 
adószám:  21953398-1-43 
statisztikai számjel:  21953398-8621-117-01 
képviseli: Dr. Móricz Zsuzsanna  Agnes  vezető tisztségviselő 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Móricz Zsuzsanna Ágnes 
mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a továbbiakban, mint Szolgáltató — együttesen a Felek között az alulírott napon  es  helyen az alábbi 
feltételek szerint: 

Felek a közöttük  2016.  december 19-én- az egészségügyi feladat-ellátási szerződés I. sz. 
mellékletében meghatározott házi gyermekorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel 
elvégzendő alapellátási feladatok teljes körű ellátása tárgyában- létrejött is  2019.  januárban módosított 
szerződést (a továbbiakban: egészségügyi feladat-ellátási szerződés) egyező akarattal az alábbiak 
szerint módosítják: 

1./  Az egészségügyi feladat ellátási szerződés I. sz. melléklet (Körzet, rendelési idő és helyettesítés 
rendjének meghatározása) I/b. pontjában a 

‚Rendelési idő: 

Hétfő:  13:00-15:00  óra 
Kedd:  15:00-18:00  óra Tanácsadás: 
Szerda:  10:00-12:00 bra Hid& 11:00-13:00  óra 
Csütörtök:  08:00-11:00  óra Szerda:  08:00-10:00  óra 
Péntek: változó 

szövegrész helyébe a 

„Rendelési idő: 
Betegrendelés: 
Hétfő:  13:00-15:00  óra 
Kedd:  14:00-18:00  óra 
Szerda:  10:00-12:00  óra 
Csütörtök:  08:00-12:00  óra 
Péntek: páros  het: 08:00-12:00  óra 

páratlan hét:  12:00-16:00  óra 



Tanácsadás: 
Hétfő:  11:00-13:00  óra 
Szerda:  08:00-10:00  óra" 

szöveg lép. 

2./  Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 
3./  Jelen megállapodás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba. 
4./  Szolgáltató köteles a jelen megállapodással módosított rendelési idő - működési engedélyt kiadó 

egészségügyi államigazgatási szervnek történő- bejelentése iránt  8  napon belül intézkedni. 
5./  Felek jelen megállapodást a Polgármester — képviselő-testület hatáskörét gyakorolva meghozott - 
.....számú határozata alapján kötik meg. 

Jelen szerződés  5  egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet 
Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2021 Budapest, 2021  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 
Pikó András 
polgármester 
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