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Hatarozati javaslat: A Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag javasolja a Kepviseld- 
testiiletnek az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (tovabbiakban: Mbtv.)
23.§ (5) bekezdes 9. pontja alapjan az Onkormanyzat feladata az egeszsegiigyi alapellatas, az
egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasok biztositasa.
Az egeszsegiigyi alapellatas az egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIIL torveny 5. § (1) 
bekezdes ertelmeben a haziorvosi, hazi gyermekorvosi, a fogorvosi alapellatasrol, az alapellatashoz 
kapcsolddo ugyeleti ellatasrol, a vedonoi es az iskola-egeszsegugyi ellatasrol valo gondoskodas. Az 
egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIIL torveny 1. § (1) bekezdese alapjan az egeszsegiigyi 
alapellatas biztositja, hogy a beteg a lakohelyen, illetve annak kozeleben hosszu tavu, szemelyes 
kapcsolaton alapulo, folyamatos egeszsegiigyi ellatasban reszesiiljon, nemetol, koratol es betegsege 
termeszetetol fuggetlenUL Ugyanezen torveny 8. § (1) bekezdese alapjan a haziorvos szemelyes es 
folyamatos orvosi ellatast nyujt az egeszsegi allapot megorzese, a betegsegek megeldzese, korai 
felismerese es gyogyitasa, valamint az egeszsegfejlesztes celjabol. Az egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 
2015. evi CXXIIL torveny 6. § (1) bekezdeseben foglalt felhatalmazas alapjan az egeszsegiigyi 
alapellatasi korzetekrol szolo 42/2018. (XII. 21.) onkormanyzati rendeletben (tovabbiakban: Rendelet) 
keriiltek meghatarozasra az egeszsegiigyi alapellatasi feladatokhoz tartozo teruleti ellatasi 
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kotelezettseggel rendelkezo korzetek, melybol 45 orvosi korzet a keriilet felnott, 10 orvosi korzet a 
keriilet gyermek lakossaganak egeszsegiigyi alapellatasat biztositja.

A) Dr. Lampek Imre, mint a Dr. Lampek Egeszsegiigyi Beteti Tarsasag (Cg.: 01-06-784777, szekhelye: 
1097 Budapest, Toth Kalman u. 33/B., 2/14.) kepviseldje, a Budapest VIII. keriilet Jozsefvaros 
kozigazgatasi teruleten terilleti ellatasi kotelezettseggel rendelkezo, a Rendelet 1. melleklete szerinti 31. 
szamu orvosi korzet felnott haziorvosa egeszsegiigyi allapotanak romlasa miatt a 2016. november 16. 
napjan kelt egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodeset rendes felmondassal — 2021. marcius 1. napjatol 
kezdodo 6 honapos felmondasi idovel - 2021. augusztus 31. napjara felmondta. A 31. szamu orvosi 
korzet egeszsegiigyi feladatait 2021. szeptember 01. napjatol a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi 
Kozpont (a tovabbiakban: JEK) latja el a polgarmestemek - a 27/2021. (I. 29.) szamu Korm. rendelettel 
kihirdetett veszelyhelyzetben, a katasztrdfavedelemrbl es a hozza kapcsolodo egyes torvenyek 
modositasarol szolo 2011. evi CXXVIII. torveny 46. § (4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan a 
kepviselo-testiilet feladat- es hataskdret gyakorolva meghozott - 172/2021. (IV. 13.) szamu dontese 
ertelmeben, mivel Dr. Lampek Imre a praxisjogat nem idegenitette el 2021. augusztus 31. napjaig.

Az onallo orvosi tevekenysegrol szolo 2000. evi 11. torveny vegrehajtasardl szolo 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 13/A. § (1) bekezdese alapjan a feladat-ellatasi szerzodes megsziineset kovetoen meg 6 
honap idotartam allt a praxisjog jogosultjanak (Dr. Lampek Imrenek) rendelkezesere a praxisjog 
elidegenitesere. Tekintettel arra, hogy erre a fentiekben megjelblt hataridon belul, mely jelen esetben 
2022. februar 28. napjan jart le, nem keriilt sor, a betoltetlen 31. szamu felnott haziorvosi korzet 
egeszsegiigyi feladatait a JEK latja el jelenleg is helyettesitessel dr. Tasi Reka utjan. Dr. Tasi Reka a 
haziorvostan szakkepesitese megszerzeseig a helyettesitest szakmai feliigyelettel vegezte. Dr. Tasi Reka 
2022. februar 23. napjan azzal kereste meg Onkormanyzatot, hogy a 31. szamu orvosi korzet feladat- 
ellatasat vallalkozasi formaban az tzisz Medicina Korlatolt Felelossegii Tarsasag (Cg.: 01-09-396115, 
szekhelye: 1111 Budapest, Budafoki ut 5 7/A 4. em. I a.) utjan vallalna heti 20 ora rendelesi idovel. 
Szakmai oneletrajza az eloterjesztes 1. sz. mellekletet kepezi. Tekintettel arra, hogy Dr. Tasi Reka 2021. 
november 25. napja ota mar rendelkezik haziorvostan szakorvosi szakkepesitessel, megfelel a 
haziorvosi, hazi gyermekorvosi es fogorvosi tevekenysegrol szolo 4/2000. (II. 25.) EiiM rendelet 11. § 
(1) bekezdes a) pontja szerinti feltetelnek.

A 31. szamu orvosi korzet felnott haziorvosi feladatainak az ellatasara az Izisz Medicina Korlatolt 
Felelossegii Tarsasaggal megkotesre keriilo egeszsegiigyi feladat ellatasi szerzodes hatalyba lepesenek 
napjaval (eloreiathatolag 2022. jiinius 01. napjaval) a JEK engedelyezett letszamanak 2 fovel tortend 
csokkentese is sziikseges, mely idoponttol a letszamcsokkentessel erintett allashelyeken dolgozd Dr. 
Tasi Reka es a mellette kozremukodo apolo az Izisz Medicina Korlatolt Felelossegii Tarsasag utjan latja 
el a feladatait.

B) Dr. Dichazy Andrea, mint az M2D2 Korlatolt Felelossegii Tarsasag (Cg.: 13-09-190959, szekhelye: 
2100 Goddllo, Antalhegyi utca 64/a) kepviseldje, a Budapest VIII. keriilet Jozsefvaros kozigazgatasi 
teriileten teruleti ellatasi kotelezettseggel rendelkezo, a Rendelet 2. melleklete szerinti 54. szamu orvosi 
korzet hazi gyermekorvosa bejelentette az Onkonnanyzatnak, hogy rendelesi idejet modositani kivanja, 
mert Dr. Mdricz Zsuzsanna gyermekorvos rendelesenek kezdete kozvetleniil koveti az 6 rendelesi idejet, 
igy a javasolt fertotlenites es szelldztetes nem mindig kivitelezhetd, csak a rendelesi ido rovasara.
A fentiek alapjan javaslom Dr. Dichazy Andrea rendeles idejenek megvaltoztatasat az M2D2 Korlatolt 
Felelossegii Tarsasaggal megkotott egeszsegiigyi feladat ellatasi szerzodes ennek megfeleld 
modositasaval.

II. A beterjesztes indoka
A 31. orvosi korzetre vonatkozd praxisjog Dr. Tasi Reka altal torteno megszerzesehez, a JEK 
engedelyezett letszamanak 2 fovel torteno csdkkentesehez, valamint Dr. Dichazy Andrea hazi 
gyermekorvos rendelesi idejenek modositasahoz sziikseges, hogy a donteshozd a donteseit meghozza.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A) A dontes celja a 31. szamu teruleti ellatasi kotelezettseggel rendelkezo orvosi korzet feladat- 
ellatasanak biztositasa, a 31. szamu orvosi korzetre vonatkozd egeszsegiigyi feladat-ellatasi 
eloszerzodes, majd a vegleges praxisengedely birtokaban egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes 
megkotese az Izisz Medicina Korlatolt Felelossegii Tarsasaggal es az ellatasert szemelyesen kotelezett 
Dr. Tasi Reka orvossal. ...



Az egeszsegiigyi feladat-ellatasi eloszerzodes es vegleges szerzodes megkotese, a JEK engedelyezett 
letszamanak csokkentese penzugyi fedezetet nem igenyel. A 31. szamu orvosi korzet feladat ellatasahoz 
sziikseges penzugyi fedezet a 2022. evi koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) ok. rendelet 5.1. melleklet 
20400 Humanszolgaltatasi Ugyosztaly cimen all rendelkezesre.

B) A dontes celja, hogy az M2D2 Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal megkotott egeszsegiigyi feladat- 
ellatasi szerzodes modositasra keriiljbn a rendelesi ido vonatkozasaban.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
Az Motv. 41. § (6) bekezdese alapjan a kepviseld-testulet a feladatkorebe tartozo kozszolgaltatasok 
ellatasara - jogszabalyban meghatarozottak szerint - koltsegvetesi szervet, a polgari perrendtartasrol 
szolo torveny szerinti gazdalkodd szervezetet, nonprofit szervezetet es egyeb szervezetet alapithat, 
tovabba szerzodest kothet termeszetes es jogi szemellyel vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezd 
szervezettel.

Az I. hatarozati javaslat 1. pontja tekinteteben a Budapest VIII. keriilet Jozsefvaros kozigazgatasi 
teriileten mukodo 31. szamu orvosi korzet egeszsegiigyi feladatai biztositasa erdekeben az egeszsegiigyi 
feladat-ellatasi eloszerzodes, majd az egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes megkotese az Izisz 
Medicina Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal az Motv. 41. § (4) bekezdese, valamint a Kepviseld-testulet 
es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL 06.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag 
hataskorebe tartozik. Ugyancsak a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag dont az SZMSZ 7. 
mellekletenek 1.1.1. pontja szerint barmely onkormanyzati szerzodes modositasarol is, tehat a II. 
hatarozati javaslat tekinteteben is a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag a donteshozo. Az SZMSZ 31. § 
(1) bekezdese alapjan azonban a Kepviseld-testulet az atruhazott hataskdr gyakorlasat barmikor 
indokolas nelkiil magahoz vonhatja azzal, hogy az nem minosul a hataskor visszavonasanak.

Az I. hatarozati javaslat 3. pontja vonatkozasaban a dontes az Motv. 41. § (3) bekezdese alapjan a 
kepviseld-testulet hataskorebe tartozik. A koltsegvetesi szervek engedelyezett letszamat a 2022. evi 
koltsegvetesrol szolo 6/2022. (II. 24.) onkormanyzati rendelet 6. szamu melleklete tartalmazza, 
amelynek modositasa sziikseges az I. hatarozati javaslat elfogadasa eseten.

A Motv. 23. § (5) bekezdes 9. pontja alapjan a keriileti onkormanyzat feladata kulonosen az 
egeszsegiigyi alapellatas, az egeszseges eletmod segiteset celzo szolgaltatasok.

Az egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIII. torveny 5. § (1) bekezdese ertelmeben a 
telepulesi onkormanyzat az egeszsegiigyi alapellatas koreben gondoskodik: 
a) a haziorvosi, hazi gyermekorvosi ellatasrol, 
b) a fogorvosi alapellatasrol, 
c) az alapellatashoz kapcsolodo haziorvosi, hazi gyermekorvosi es fogorvosi iigyeleti ellatasrol, 
d) a vedonoi ellatasrol, es
e) az iskola-egeszsegugyi ellatasrol.

Az egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIII. torveny 1. § (1) bekezdese alapjan az 
egeszsegiigyi alapellatas biztositja, hogy a beteg a lakdhelyen, illetve annak kozeleben hosszu tavu, 
szemelyes kapcsolaton alapulo, folyamatos egeszsegiigyi ellatasban reszesiiljon, nemetol, koratol es 
betegsege termeszetetol fuggetleniil. Ugyanezen torveny 8. § (1) bekezdese alapjan a haziorvos 
szemelyes es folyamatos orvosi ellatast nyujt az egeszsegi allapot megorzese, a betegsegek megelozese, 
korai felismerese es gydgyitasa, valamint az egeszsegfejlesztes celjabol.

Az egeszsegiigyrbl szolo 1997. evi CLIV. torveny 3. § f) pontja alapjan egeszsegiigyi szolgaltatd a 
tulajdoni formato! es fenntartdtol fuggetleniil minden, egeszsegiigyi szolgaltatas nyujtasara es az 
egeszsegiigyi allamigazgatasi szerv altal kiadott miikodesi engedely alapjan jogosult egyeni 
egeszsegiigyi vallalkozd, jogi szemely vagy jogi szemelyiseg nelkuli szervezet.

Az bnallo orvosi tevekenysegrol szolo 2000. evi II. torveny (tovabbiakban: Ootv.) 2. § (1)- 
(3) bekezdesei alapjan a haziorvos dnallo orvosi tevekenyseget - akadalyoztatasanak jogszabalyban 
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meghatarozott eseteit kiveve - csak szemelyesen folytathat az onkormanyzat altal meghatarozott 
haziorvosi korzetben, a praxisjogot engedelyezd hatarozat veglegesse valasatol.
A praxisjog alapjan vegezheto onallo orvosi tevekenyseg - torvenyben meghatarozott kivetellel - csak a 
telepulesi onkormanyzat rendeleteben meghatarozott haziorvosi korzetben folytathato.
A praxisjog olyan, szemelyhez kapcsolddd vagyoni erteku jog, amely jogszabalyban meghatarozott 
feltetelek fennallasa eseten elidegenitheto es folytathato.

A haziorvosi, hazi gyermekorvosi es fogorvosi tevekenysegrol szolo 4/2000. (II. 25.) EiiM rendelet 11. 
§ (1) bekezdese alapjan haziorvoskent - a hazi gyermekorvos kivetelevel - az az altalanos orvosi 
oklevellel rendelkezo orvos dolgozhat, aki
a) altalanos orvostan vagy haziorvostan szakorvosi szakkepesitessel, vagy
b) belgyogyaszat szakorvosi szakkepesitessel es 10 ev korzeti, illetve haziorvosi gyakorlattal 
rendelkezik, vagy
c) 1998. december 31. napjaig szamitott 25 even keresztiil folyamatosan korzeti, illetoleg haziorvosi 
feladatokat latott el.

Az onallo orvosi tevekenysegrol szolo 2000. evi II. torveny vegrehajtasarol szolo 313/2011. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 3. § (1) bekezdese ertelmeben az Ootv.-ben foglalt kivetellel onallo haziorvosi 
tevekenyseget vegezni csak praxisengedely birtokaban lehet. A praxisengedely kiadasa az Orszagos 
Korhazi Foigazgatosag (a tovabbiakban: engedelyezd szerv) hataskorebe tartozik.

A 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (I) bekezdese alapjan a praxisengedelyt az engedelyezd 
szerv annak az orvosnak adja ki, aki haziorvosi tevekenyseg vegzesere a vonatkozd jogszabalyok 
rendelkezesei szerint jogosult, es megfelel a 313/20211. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdes 
szerinti felteteleknek.

A 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (2)-(3) bekezdesei ertelmeben a praxisengedely kiadasa iranti 
kerelemhez csatolni kell:

a) a jogszabalyban meghatarozott alkalmassagi vizsgalat eredmenyerol szolo igazolast,

b) a haziorvosi tevekenyseg vegzesere vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott feltetelek 
fennallasardl szolo igazolasokat, dokumentumokat.

(3 ) A (2) bekezdesben meghatarozott okiratokon tulmenden a praxisengedely kiadasa iranti kerelemhez 
mellekelni kell:

a) a praxisjog atruhazasarol szolo szerzodest,

b) a kerehnezd es az onkormanyzat dltal kotott eloszerzodest,

c) a praxisjog folytatasa eseten a kerelmezdnek a folytatasra valo jogosultsagat igazolo okiratokat, 
ideertve - tobb folytatasra jogosult szemely eseten - az Ootv. 2. § (5) bekezdeseben meghatarozott 
megallapodast is.
A 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdese alapjan praxisengedely tartosan betoltetlen 
korzetre is kiadhato, ebben az esetben a (3) bekezdes a) es c) pontjat nem kell alkalmazni. A 313/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdes ba) pontja szerint tartosan betoltetlen haziorvosi korzet: az a 
teruleti ellatasi kotelezettseggel mukodb haziorvosi korzet, amelyben az ellatasi kotelezettsegnek hat 
hdnapot meghaladdan csak helyettesitessel tudnak eleget tenni, kiveve, ha ennek az az oka, hogy a 
korzetet ellatd haziorvos munkavegzeseben akadalyoztatva van.

A 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (7) bekezdese ertelmeben a feladat-ellatasi szerzodest az 1. 
melleklet szerinti formanyomtatvany alapjan kell megkbtni.

Az SZMSZ 7. melleklet 3.2.1. pontja alapjan a Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag 
velemenyezi a keriilet egeszsegiigyenek valamennyi szakteriiletet erinto kerdeset.

Az Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eldterjesztest nyilvanos 
ulesen kell targyalni, Dr. Tasi Reka nem kert zart files tartasat, szakmai dneletrajzanak az 
eloterjeszteshez tortend csatolasahoz hozzajarult. Az I. hatarozati javaslat elfogadasahoz az SZMSZ 30. 
§ (2) bekezdese es a 6. mellekletenek 6. pontja alapjan mindsitett, a II. hatarozati javaslat elfogadasahoz 
az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszeru tbbbseg szukseges.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozatok elfogadasat.



Mellekletek:

1. szamu melleklet - Dr. Tasi Reka szakmai oneletrajza
2. szamu melleklet- feladat-ellatasi eloszerzodes tervezet
3. szamu melleklet- egeszsegugyi feladat-ellatasi szerzodes tervezet
4. szamu melleklet: Megallapodas tervezet az M2D2 Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal kotott 
egeszsegugyi feladat-ellatasi szerzodes modositasarol

I. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
.../2022. (......... ) szamu hatarozata

a 31. szamu orvosi korzet egeszsegugyi feladatainak biztositasa erdekeben egeszsegugyi feladat- 
ellatasi eloszerzodes es egeszsegugyi feladat-ellatasi szerzodes megkbteserol, valamint a 

Jozsefvarosi Szent Kozina Egeszsegugyi Kozpont engedelyezett letszamanak csokkenteserol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselb-testiilete ugy dont, hogy

1. a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag SZMSZ 7. melleklet 1.1.1. pontjaban foglalt hataskore 
gyakorlasanak magahoz vonasaval a Budapest Jozsefvaros kozigazgatasi teriileten mukodo 31. 
szamu felnott haziorvosi korzet egeszsegugyi feladatai biztositasa erdekeben egeszsegugyi 
feladat-ellatasi eloszerzddest, majd a vegleges, praxisjogot engedelyezd hatarozat birtokaban 
egeszsegugyi feladat-ellatasi szerzodest kot az Izisz Medicina Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal 
(Cg.: 01-09-396115, szekhelye: 1111 Budapest, Budafoki ut 57/A 4. em. 1 a., kepviseli: Dr. 
Tasi Reka iigyvezeto, aki az ellatasert szemelyesen kotelezett orvos is egyben) az elbterjesztes 
2-3. szamu melleklete szerinti szerzodesekben foglalt fdbb tartalmi elemekkel;

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontja szerinti feladat ellatashoz sziikseges dokumentumok 
alairasara;

3. a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegugyi Kozpont engedelyezett letszamat - az Izisz Medicina 
Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal megkotendo vegleges egeszsegugyi feladatellatasi szerzodes 
hatalyba lepesenek napjaval - 2 fovel csokkenti, igy a csokkenessel a koltsegvetesi szerv 
engedelyezett letszama 285 forol 283 fore valtozik;

4. felkeri a polgarmestert, hogy az Izisz Medicina Korlatolt Felelossegu Tarsasaggal megkotendo 
vegleges egeszsegugyi feladatellatasi szerzodes hatalyba lepesenek napjat soron koveto 
koltsegvetesi rendelet-modositasban a hatarozat 3. pontjaban foglaltakat vezesse at.

Felelbs: polgarmester
Hatarido: az 1. pont tekinteteben: a dontes napja, a 2. pont tekinteteben: 2022. marcius 31., a 3. pont 
tekinteteben: a vegleges egeszsegugyi feladat-ellatasi szerzodes hatalyba lepesenek napja, a 4. pont 
tekinteteben: a vegleges egeszsegugyi feladatellatasi szerzodes hatalyba lepesenek napjat soron koveto 
koltsegvetesi rendeletmddositas.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda, Koltsegvetesi es Penzugyi Ugyosztaly.

II. Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.../2022. (........... ) szamu hatarozata



az M2D2 Korlatolt Feleldssegu Tarsasaggal megkotott egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes 
modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

1. a Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag SZMSZ 7. melleklet 1.1.1. pontjaban foglalt hataskdre 
gyakorlasanak magahoz vonasaval modositja az M2D2 Korlatolt Feleldssegu Tarsasaggal 
(szekhelye: 2100 Godollo, Antalhegyi u. 64/a., Cg.: 13 09 190959, kepviseli: Dr. Diczhazy 
Andrea vezeto tisztsegviseld, aki az ellatasert szemelyesen kotelezett hazi gyermekorvos is 
egyben) 2021. junius 14. napjan megkotott egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodest az 
eloterjesztes 4. melleklete szerinti tartalommal;

2. felkeri a polgarmestert a hatarozat 1. pontjaban hivatkozott egeszsegiigyi feladat-ellatasi 
szerzodes modositas alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: az 1. pont tekinteteben a dontes napja, a 2. pont tekinteteben: 2022. marcius 31.

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda.

Budapest, 2022. marcius 02.

Szili-Darok Ildiko 
alpolgarmester
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2. szamu melleklet az eloterjeszteshez

Feladat-ellatasi eloszerzodes

amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. kerulet Jdzsefvarosi Onkormanyzat, mint az egeszsegiigyi 
kozszolgaltatasrol gondoskodo szerv 
szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
torzskonyvi azonositd szam: 735715
kepviselo neve: Pikd Andras polgarmester
bankszamlaszam: 11784009-15508009
tovabbiakban mint Megbizo

masreszrbl az
Izisz Medicina Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
szekhely: 1111 Budapest, Budafoki ut 57/A 4. em. 1 a.
cegjegyzekszam: 01-09-396115
adoszam: 27738887-1-43
statisztikai szamjel: 27738887-8621-113-01
kepviseli: Dr. Tasi Reka iigyvezeto
ellatasert szemelyesen kotelezett orvos neve: Dr. Tasi Reka 
mint megbizott egeszsegiigyi szolgaltatd,
a tovabbiakban: Szolgaltatd

A tovabbiakban egyuttesen szerzodo felek kozott, alulirott helyen es napon az alabbi 
feltetelekkel.
1. Felek megallapodnak abban, hogy a teruleti ellatasi kotelezettseggel mukodd, a 

Megbizo kotelezd feladatkbrebe tartozo, Jdzsefvarosi 31. szamu orvosi korzet teruleti 
ellatasi kotelezettseggel vegzendo alapellatasi feladatainak a teljes kdrii ellatasara 
egymassal vegleges feladat-ellatasi szerzodest kotnek hatarozott idotartamra, 
legkorabban 2022. junius 01. napjatol 2026. december 31. napjaig, azt kovetoen, hogy 
Dr. Tasi Reka a Megbizo reszere bemutatja az Orszagos Korhazi Foigazgatosag altal 
kiadott vegleges praxisengedelyt a 31. szamu korzetre vonatkozd praxisjogra.

2. A Szolgaltatd az eloszerzodesben vallalja, hogy a vegleges feladat-ellatasi szerzodes 
hatalyba lepesenek napjatol feladatait a szakma szabalyai szerint, a haziorvosi, hazi 
gyermekorvosi es fogorvosi tevekenysegrol szolo 4/2000. (II. 25.) EuM. rendeletben 
foglaltaknak megfelelden, teruleti ellatasi kotelezettseggel, a mukodesi engedelyben 
meghatarozott rendelesi iddben, az egeszsegiigyi alapellatasi korzetekrol szolo 42/2018. 
(XII. 21.) dnkormanyzati rendelet 1. mellekletet kepezo 31. szamu felnott haziorvosi 
korzethez tartozo utcajegyzek szerinti teriileten ellatja. A Szolgaltatd feladatait 
szemelyesen Dr. Tasi Reka felnott haziorvos latja el.

3. Szerzodo felek megallapodnak, hogy az egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodesben 
szabalyozzak a feladat ellatas felteteleit, melynek tervezete jelen eloszerzodes 
mellekletet kepezi.

4. Megbizo kijelenti, hogy Szolgaltatd a tevekenyseg ellatasahoz sziikseges jogosultsagat 
es vegzettseget igazolta.



5. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Tbrvenykdnyv, valamint a 
szerzodesben rogzitett egeszsegugyet erinto hatalyos jogszabalyok rendelkezeseit kell 
iranyaddnak tekinteni.

7. E szerzodesben rogzitett melleklet a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi, 
azzal egyiitt ervenyes.

8. Szerzodo felek kijelentik, hogy vitas kerdeseiket elsosorban bekes uton rendezik. 
Amennyiben ez nem lehetseges, ugy a pertargy szerinti illetekes birosaghoz fordulnak.

9. Jelen szerzodest a felek kozos megegyezessel, irasban barmikor mddosithatjak.
10. Szolgaltato kijelenti, hogy nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 

bekezdese 1. pontjaban foglaltak szerinti atlathato szervezetnek minosul.

Jelen eloszerzodes annak mindket fel altali alairasaval lep hatalyba.
Felek jelen eloszerzodest a kepviselo-testulet...../2022. (....... ) szamu hatarozata alapjan kotik
meg.
Jelen eloszerzodes 2 szamozott oldalbol 6 egymassal megegyezd eredeti peldanyban kesziilt. 
melyet a felek elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal mindenben megegyezot 
jovahagyolag alairtak.
Budapest, 2022................... Budapest, 2022...................................

Megbizo
Budapest Fovaros VIII. keriilet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kepviseleteben 

Piko Andras polgarmester

Szolgaltato
Izisz Medicina Korlatolt

Felelossegu Tarsasag 
kepviseleteben

Dr. Tasi Reka ugyvezeto

Jogi szempontbol ellenjegyzem: 
Budapest, 2022............................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Penziigyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022............................

Horich Szilvia gazdasagi vezetd



3. szamu melleklet az eldterjeszleshez

EGESZSEGUGYI FELADAT-ELLATASI SZERZODES TERVEZET
amely letrejott egyreszrol a

Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, mint az egeszsegiigyi 
kbzszolgaltatasrdl gondoskodo szerv 
dm: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
tdrzskdnyvi azonosito szam: 735715
kepviselo neve: Piko Andras polgarmester 
bankszamlaszam: 10403387-00028570-00000000 
tovabbiakban: Megbizo

masreszrol az

Izisz Medicina Korlatolt Felelossegu Tarsasag
szekhely: 1111 Budapest, Budafoki ut 57/A 4. em. 1 a.
cegjegyzekszam: 01-09-396115 
adoszam: 27738887-1-43
statisztikai szamjel: 27738887-8621-113-01
kepviseli: Dr. Tasi Reka iigyvezeto
ellatasert szemelyesen kotelezett orvos neve: Dr. Tasi Reka 
mint megbizott egeszsegiigyi szolgaltato, 
a tovabbiakban: Szolgaltato

szerzodo felek kdzdtt aluh'rott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

A szerzodes targya
Megbfzd hatarozott idotartamra, ..........napjatdl 2026. december 31. napjaig megbizza Szolgaltatot a 
jelen szerzodes 1. sz. mellekleteben meghatarozott orvosi korzetben teruleti ellatasi kotelezettseggel 
vegzendo alapellatasi feladatainak teljes koru ellatasaval, amit Szolgaltato elvallal. Felek rdgzitik, hogy 
a Szolgaltato ezzel atvallalja Megbizotdl a jelen szerzodes 1. sz. mellekleteben rogzitett korzetben es 
egyenre szabott haziorvosi rendeldben es rendelesi iddben a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol 
szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 4. pontja, valamint az egeszsegiigyi 
alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIII. torveny 5. § (1) bekezdes a) pontja szerinti teruleti egeszsegiigyi 
alapellatasi kotelezettseg korebe tartozo egeszsegiigyi ellatast. Felek rdgzitik, hogy Megbizo kepviselo- 
testiilete jogosult a jogszabalyi keretek kozott a lakossagszam esetleges modosulasanak megfelelden a 
kbrzetek hatarainak meghatarozasara es mddositasara, az egeszsegiigyi hatosaggal es az erintettekkel 
vald egyeztetes utan a teruleti ellatas legmegfelelobb modjanak kivalasztasara.

Felek jogai es kotelezettsegei

1. Szolgaltato a haziorvosi teendoket az egeszsegiigyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIII. torveny, 
az onallo orvosi tevekenysegrol szolo 2000. evi II. torveny, tovabba a haziorvosi, haziorvosi es a 
fogorvosi tevekenysegekrol szolo 4/2000. (II. 25.) EiiM rendelet es egyeb hatalyos jogszabalyok 
elbirasai, valamint a jelen szerzbdesben foglaltak szerint koteles ellatni.

2. Szolgaltato koteles ellatni az 1. sz. melleklet szerinti hozzatartozo kbrzet teriileten lako, a kiilon 
jogszabalyban foglaltak szerint hozza bejelentkezett es az altala elfogadott biztositottakat, valamint 
azon szemelyeket, akik eseteben az ellatatlansag egeszseget karosito vagy gyogyulast lassito 
allapotromlashoz vezet.

3. Szolgaltato koteles tovabba

3.1. a Nemzeti Egeszsegbiztositasi Alapkezelo (NEAK) egeszsegiigyi alapellatasi szolgaltatasra 
finanszirozasi szerzodest kotni,

3.2. az egeszsegiigyi tevekenysegre szolo miikodesi engedelyenek tartalma szerinti szemelyi 
felteteleknek megfelelo szemelyi feltetelekkel rendelkezni. Az ellatas biztonsagaert a 
praxisjog tulajdonosa egy szemelyben felel,



3.3. a felnott haziorvosi feladatokat ellatd orvos Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagsagat igazolo 
dokumentumot, valamint az Orszagos Kdrhazi Foigazgatdsag altal kiadott praxisengedelyet 
bemutatni,

amelyek jelen szerzodes hatalybalepesenek feltetelei.
4. Megbizo kijelenti, hogy Szolgaltatd a jelen szerzodes 3. pontjaban megjelblt adatokat tartalmazd, 

vallalkozokent vegzendo felnott haziorvosi tevekenyseghez szukseges felteteleket igazolo 
okiratokat Megbizo kepviselojenek eredetiben bemutatta es azok egy-egy fenymasolt peldanyat a 
Megbizdnak legkesobb jelen szerzodes alairasaval egyidejiileg atadja. A fenti adatokban 
bekovetkezo valtozast a Szolgaltatd koteles Megbizdnak 30 napon beliil irasban bejelenteni.

5. Megbizo onkormanyzat a kiilon torvenyben eldirt kbtelezo kozszolgaltatas nyujtasaert fennallo 
felelossege kovetkezteben jogosult jelen szerzodesbe foglaltak megvaldsulasat ellenorizni.

6. Szolgaltato folyamatos szakmai ellenorzeset az illetekes Budapest Fovaros Kormanyhivatala 
nepegeszsegiigyi feladatkoreben eljard VI. keriileti Hivatala latja el. Az egyes, az egeszsegugyi 
szolgaltatdk iranyitasaval osszefuggo veszelyhelyzeti szabalyokrol es a honvedelemert felelos 
miniszter iranyitasa ala tartozo egeszsegugyi szolgaltato, valamint az ennek iranyitasa ala tartozo 
egyeb egeszsegugyi szolgaltatd iranyitasanak veszelyhelyzeti rendjerol szdld 691/2020. (XII. 29.) 
Korm. rendelet modositasardl szdld 137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdese 
ertelmeben a Del-pesti Centrumkdrhaz - Orszagos Hematoldgiai es Infektoldgiai Intezet a 
veszelyhelyzet kihirdeteserol es a veszelyhelyzeti intezkedesek hatalybalepeserol szdld 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszelyhelyzet ideje alatt a Szolgaltatd tekinteteben szakmai 
iranyitasi jogot gyakorol.

7. Szolgaltatd koteles a felnott haziorvosi teendoket szemelyesen ellatni a szerzodes 1. szamu 
mellekleteben meghatarozott rendeld helyisegeben, valamint indokolt esetben, a beteg otthonaban. 
E kotelezettsege alol csak kiilonosen indokolt esetben mentesul. Ilyen esetben a Szolgaltatd koteles 
helyettesiteserol a hatalyos jogszabalyi eldirasoknak megfelelden gondoskodni. A helyettesito 
szemelyek nevet az 1. sz. mellekletben kell rbgziteni, a helyettesito szemelyeben bekovetkezo 
valtozast pedig a valtozast kdvetd 15 napon beliil Megbizo reszere irasban bejelenteni. Szolgaltatd 
tudomasul veszi, hogy amennyiben helyettesiteserol nem megfelelden gondoskodik es e tenyrol 
Megbizdt nem ertesiti, ebbol a koriilmenybol keletkezd karokert es jogkovetkezmenyekert teljes 
koriien felel, kiveve, ha bizonyitja, hogy mukodesi koren kiviil allo, elharithatatlan ok miatt nem 
tudott eleget tenni kotelezettsegenek.

8. Szolgaltatd koteles Megbizoval felnott haziorvosi feladat ellatasara vonatkozdan szerzodeses 
kapcsolatban/jogviszonyban allo mas Szolgaltatd helyettesiteseben kbzremukbdni, ennek soran 
elsosorban Szolgaltatdhoz foldrajzilag kozelebb eihelyezkedo masik Szolgaltato helyettesitesi 
feladatait ellatni. Szolgaltatd a helyettesitest sajat rendelesi idejeben es rendelesi helyen is 
biztosithatja.

9. Szolgaltatd koteles a kiilon jogszabalyban foglaltaknak megfelelden biztositani a felnott haziorvosi 
szolgalat mukbdesenek szemelyi felteteleit. A haziorvos az egeszsegugyi feladatok megfelelo 
ellatasat apold kdzremukddesevel vegzi. Az apold munkajat a gydgyitd-megelozd ellatassal 
kapcsolatos feladatok vonatkozasaban a haziorvos iranyitja. Az apold a szakkepzettsegenek 
megfelelo feladatokat onalldan vegzi.

10. Szolgaltatd minden ev februar 15. napjaig Megbizdnak megkilldi a Szolgaltatd elozo evi 
tevekenysegenek adatait tartalmazd Kozponti Statisztikai Hivatal (KSH) fele teljesitett 
adatszolgaltatas masolatat.

11. Az iigyeleti ellatast a Megbizo biztositja az iigyeletre vonatkozd kiilon szerzodes alapjan.

12. Szolgaltatd koteles munkanapokon az 1. sz. mellekletben meghatarozott haziorvosi rendeldben es 
rendelesi idoben rendelest tartani. Szolgaltatd a rendelesi idot kizardlag a Megbizo jovahagyasaval 
es a mukodesi engedelyeben atvezetve mddosithatja, Megbizo is kezdemenyezheti Szolgaltatonal a 
rendelesi ido mddositasat.

13. Szolgaltatd koteles a haziorvosi rendeldben a jogszabalyok altal eldirt feladatokat e szerzodesben 
rbgzitetteknek megfelelden ellatni, es betegtajekoztatdk (pl.: rendelesi ido, betegjogi kepviselo 
neve, elerhetbsege; panasztetel lehetosegei; egyeb informacids anyagok) kbzzetetelerol 
gondoskodni.



14. Szolgaltato koteles a jelen szerzodesben reszletesen meghatarozott feladatainak ellatasaval 
kapcsolatos, a teriiletileg illetekes Budapest Fovaros Kormanyhivatala Nepegeszsegugyi szerve es 
a KSH reszere kuldott jelenteseket elkesziteni. Szolgaltato koteles az altala kezelt adatbazist 
megdrizni es a szemelyes adatok vedelmere vonatkozo jogszabalyi rendelkezeseket betartani, 
valamint koteles a jogszabalyokban eldirt nyilvantartasokat vezetni es adatvedelmi szabalyzatot 
megalkotni, tovabba a Megbizo reszere, jelen szerzodesben reszletesen meghatarozott feladatainak 
ellatasaval kapcsolatos szemelyisegi illetve egyeb, jogszabalyba nem titkozo adatot, informaciot 
szolgaltatni.

15. Jelen szerzodesben felsorolt feladatok teljesitesehez sziikseges ingatlan hasznalatba adasarol, a 
miikodesi es uzemeltetesi kbltsegek szabalyozasarol, a karbantartasrol jelen szerzodes 
elvalaszthatatlan reszet kepezd 2. sz. melleklet szerinti hasznalati szerzodes rendelkezik.

16. Szolgaltato a keriileti egeszsegiigyi alapellatas zavartalan es folyamatos ellatasa erdekeben 
egyuttmukodik az e feladatokban kozremukddd mas szolgaltatokkal es a Megbizoval.

17. Jelen szerzodes megszunik
a) a hatarozott ido elteltevel,
b) a Szolgaltatojogutod nelkiili megszunesevel,
c) a finanszirozasi szerzodes megszunesevel,
d) ervenyes miikodesi engedely hianyaban,
e) ervenyes praxisjogra vonatkozo engedely hianyaban.

18.1. A jelen szerzodest a felek a masik felhez irasban intezett felmondassal (rendes felmondas) vagy 
kozos megegyezessel, hat havi felmondasi idovel megsziintethetik, mely felmondas kizarolag a 
honap utolso napjara szolhat.

18.2. Megbizo a szerzodest a 18.1. pont alapjan indoklassal felmondja, ha
a) a haziorvos a szerzodesben vallalt kotelezettsegeit irasbeli felszolitas ellenere sem teljesiti, 
vagy folytatolagosan megszegi a jogszabalyban foglalt miikodesre vonatkozo eloirasokat;

b) a haziorvos onallo egeszsegiigyi tevekenyseg vegzesere valo jogosultsagat barmely okbol 
elveszti.

18.3. Megbizo a jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondhatja, amennyiben
a) megallapithato, hogy az egeszsegiigyi szolgaltatas szakmai szinvonala csokkent, es e csokkenest 
az egeszsegiigyi hatosag celellendrzese igazolja;
b) Szolgaltato a teruleti ellatasi kotelezettseget folyamatosan, sulyosan es bizonyitottan megszegi;
c) a felmondas kbzleset megelozden, az annak alapjaul szolgalo koriilmeny kikiiszobolesere 
Szolgaltato reszere irasban biztositott 30 napos hatarido eredmenyteleniil telik el;
d) a hasznalatba adott rendelohelyiseg engedelytol elterd hasznalata eseten.

19. A felmondasi ido alatt a Szolgaltato koteles szerzodesi kotelezettsegeit valtozatlanul teljesiteni, 
amelyet Megbizo ellendrizhet. A szerzodes megsziinesekor a Szolgaltato koteles a reszere 
teritesmentesen atadott rendeld helyiseget Megbizonak visszaszolgaltatni. Szolgaltato a szerzodes 
megsziinese eseten elhelyezesre nem tarthat igenyt.

20. Megbizo tudomasul veszi, hogy kbrzetmodositas vagy a szerzodes hatarido elott tbrteno 
felmondasa eseten bekovetkezett, a haziorvost ert kar eseten a telepiilesi onkormanyzat 
kartalanitasi kotelezettseggel tartozik. A kartalanitas alapjaul a haziorvosi szolgaltato egy eves 
NEAK finanszirozasanak osszege tekintendo.

21. Jelen szerzodes idotartama alatt, ha barmelyik szerzodo fel nem szerzodesszeriien teljesit, illetve 
barmelyik szerzodo fel altal gyakorolt azonnali hatalyu felmondassal bsszefuggesben masik felet 
igazolt kar eri, a karokozo felet a polgari jogi szabalyok szerint karteritesi felelbsseg terheli.

22. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben (peldaul karterites, kartalanitas) a Polgari 
Torvenykonyv, valamint a szerzodesben rogzitett egeszsegiigyet erinto hatalyos jogszabalyok 
rendelkezeseit kell iranyadonak tekinteni.

23. E szerzodesben rogzitett mellekletek a jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik, azokkal 
egyutt ervenyes.

24. Szerzodo felek kijelentik, hogy vitas kerdeseiket elsosorban bekes uton rendezik. Amennyiben ez 
nem lehetseges, ugy a pertargy szerinti illetekes birosaghoz fordulnak.
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25. Jelen szerzodest a felek kozos megegyezessel, irasban barmikor modosithatjak. A kozos 
megegyezessel torteno szerzodesmodositashoz onkormanyzati dontes szukseges.

26. Szolgaltato kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdese 1. pontjaban foglaltak szerinti atlathatd szervezetnek minosiil.

27. Jelen szerzodes kesziilt 6 egymassal egyezd eredeti peldanyban, melyet a felek elolvastak, 
ertelmeztek es mint akaratukkal mindenben megegyezot jdvahagyolag alai'rtak.
Felekjelen szerzodest a kepviselo-testiilet..... /2022. (....... ) szamu hatarozata alapjan kotik meg.

Mellekletek:
1. sz. melleklet: korzet, rendelesi ido es a helyettesites rendjenek meghatarozasa

2. sz. melleklet: Hasznalati Szerzodes

Budapest, 2022................... Budapest, 2022...................................
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kepviseleteben

Piko Andras polgarmester

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
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Feleldssegu Tarsasag 
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Dr. Tasi Reka iigyvezeto
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1. sz. melleklet az egeszsegugyi ellatasi szerzodeshez

Korzet, rendelesi ido es helyettesites rendjenek meghatarozasa

Az egeszsegugyi alapellatasi korzetekrol szolo 42/2018. (XII. 21.) bnkormanyzati 
rendeletben meghatarozott teruleti ellatasi kotelezettseget biztosito korzet.

1/a. Ellatasi teriilet:

31. orvosi korzet

Rendelo helye: 
Korzet jellege:

1083 Budapest, Szigony utca 2/b. 
haziorvosi

Baross utca
Horvath Mihaly ter
Leonardo da Vinci utca
Szigony utca
Szuz utca

70-84, 75-87/a
11
1, 1/b
1-9
9

1/b. A korzet lakossagszama a szerzodes alairasakor: 1131 fo

A feladat-ellatas jellege: felnott haziorvos

Az 1/a. pont szerinti teruleti ellatasi korzet orvosi rendeloje:

Cim: 1083 Budapest, Szigony utca 2/b.
Telefon: 06-1-790-4740

Rendelesi ido:
Hetfd: 15.00-19.00
Kedd: 8.00-12.00
Szerda: 15.00-19.00
Csutortok: 8.00-12.00
Pentek: paros het: 8.00-12.00, paratian het: 15.00-19.00

Helyettesites rendje (szabadsag, betegseg/akadalyoztatas, tovabbkepzes, egyeb rendkivuli ok 
eseten):

1. Dr. Szolyka Timea pecsetszam: 54625

2. Dr. Szilasi Gybrgy pecsetszam: 33641

A haziorvos - Megbizo fele tortend haladektalan bejelentesi kdtelezettseg mellett - 
gondoskodik a sajat es munkatarsai helyettesiteserol es a helyettesitest ellatok dijazasarol. A 
helyettes kivalasztasert felelbsseggel tartozik. A helyettes orvosnak es asszisztensnek 
rendelkeznie kell a feladatkon'e eloirt kepesitessel.



2. szamu melleklet egeszsegugyi ellatasi szerzodeshez

HASZNALATI SZERZODES

amely letrejbtt egyreszrbl a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, mint az egeszsegugyi 
kbzszolgaltatasrol gondoskodo szerv 
cim: 1082 Budapest, Barossu. 63-67.
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
tbrzskbnyvi azonositb szam: 735715
kepviselo neve:
bankszamlaszam: 10403387-00028570-00000000
tovabbiakban: Hasznalatba ado

masreszrbl az
Izisz Medicina Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
szekhely: 1111 Budapest, Budafoki ut 57/A 4. em. 1 a.
cegjegyzekszam: 01-09-396115
adoszam: 27738887-1-43
statisztikai szamjel: 27738887-8621-113-01
kepviseli: Dr. Tasi Reka ugyvezeto
ellatasert szemelyesen kotelezett orvos neve: Dr. Tasi Reka 
mint megbizott egeszsegugyi szolgaltatb,
a tovabbiakban: Hasznalatba vevo

-tovabbiakban szerzodb telek- kbzbtt alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel:

1. Hasznalatba ado megbizta Hasznalatba vevbt az egeszsegugyi ellatasi szerzodes 1. sz. 
mellekleteben meghatarozott orvosi kbrzet teruleti ellatasi kbtelezettseggel vegzendb 
alapellatasi feladatainak teljes kbru ellatasaval, amit Hasznalatba vevo elvallalt. 
Hasznalatba vevo ezzel atvallalja Hasznalatba adotol a hivatkozott korzetben es az ott 
meghatarozott haziorvosi rendeloben es rendelesi idoben a Magyarorszag helyi 
bnkormanyzatairol szolo 2011, evi CLXXIX. 23. § (5) bekezdes 9. pontja, valamint az 
egeszsegugyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIIL tbrveny 5. § (1) bekezdes a) pontja 
szerinti teruleti egeszsegugyi alapellatasi kotelezettseg kbrebe tartozo haziorvosi 
alapellatasi teendok ellatasat.

2. Hasznalatba ado az egeszsegugyi alapellatasrol szolo 2015. evi CXXIIL tbrveny, az 
egeszsegugyrol szolo 1997. evi CLIV. tbrveny, az bnallb orvosi tevekenysegrbl szolo 
2000. evi II. tbrveny vonatkozb rendelkezesei alapjan, a szerzodes megszuneseig 
Hasznalatba vevo reszere teritesmentesen biztositja a haziorvosi rendelb hasznalatat, adott 
orvosi rendeloben mukbdb orvosok kbzbtt - annak (azok) megosztott hasznalatat, a 
rendelbhbz tartozo varo es mellekhelyisegek hasznalataval egyutt.

3. Hasznalatba vevo a reszere teritesmentesen biztositott haziorvosi rendelbt es hozza tartozo 
helyisegeket egeszsegugyi feladat -ellatasi szerzodes targyaban meghatarozottakon kivul 
esb egyeb egeszsegugyi tevekenysegre kizarblag rendelesi idbn kivul hasznalhatja, 
Hasznalatba ado irasbeli tajekoztatasa mellett. Hasznalatba vevo a rendelbhelyiseg 
hasznalataert berleti, hasznalati dijat nem szedhet.

. ..O



4. Hasznalatba vevo a haziorvosi rendeldhelyiseget (mellekhelyisegekkel) a jelen szerzddes
1. sz. melleklete alapjan atvette.

5. Hasznalatba vevo koteles a teritesmentesen atvett helyisegeket es ingosagokat a tole 
elvarhato gondossaggal es rendeltetesszeruen hasznalni, azok allapotat megovni.

6. Hasznalatba ado koteles az allagmegovas erdekeben a hasznalatra atadott helyisegen beliil 
felmeruld karbantartasi, javitasi munkakat sajat koltsegen elvegezni; a helyiseg napi 
uzemeltetesehez szukseges epiteszeti, gepeszeti es elektromos javitasokat, a helyiseg 
burkolatainak,- ajtoinak,- ablakainak,- berendezeseinek cserejevel kapcsolatos feladatokat 
ellatni; a rendeld kulso homlokzati reszenek karbantartasarol, felujitasarol, valamint a 
falakban elhelyezkedo vezetekek es a kozponti futesrendszer teljes vagy reszleges 
cserejevel jaro munkak elvegzeserol gondoskodni.

7. Hasznalatba ado reszerol a javitasi, karbantartasi munkalatok elvegzeset a Jozsefvarosi 
Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (JGK Zrt.) vegzi.

Kapcsolattarto a JGK Zrt. reszerol:
Jurkovics Istvan
elerhetoseg: 0620928-0796, +36/1-210 4928/602
e-mail: ingatlansziroda@jgk.hu; jurkovicsi@jgk.hu

Gyorsszolgalati telefonszam: +36/1-210-3417

Kapcsolattarto a Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal reszerol:
Pokomyi Viktoria
elerhetoseg: +36/1 - 4592588
e-mail: pokornyiv@jozsefvaros.hu

9. A Hasznalatba vevo koteles gondoskodni a hatosagi, tuzvedelmi, balesetvedelmi es 
polgari vedelmi eloirasok maradektalan betartasarol es betartatasarol.

10. A praxishoz tartozo mukodesi es iizemeltetesi koltsegek a Hasznalatba adot terhelik az 
alabbiak szerint

10.1. az ingatlanra vonatkozo vagyonvedelmi-, biztonsagi rendszer koltsege,
10.2. villamos-energiafogyasztas koltsege;
10.3. gaz/futes fogyasztas dija;
10.4. viz- es csatomadij;
10.5. szemetszallitas koltsege;
10.6. lifthasznalati dij.

11. A praxishoz tartozo mukodesi es iizemeltetesi koltsegek a Hasznalatba vevot terhelik az 
alabbiak szerint
11.1. veszelyes hulladek szallitasanak koltsege;
11.2. sterilizalo eszkoz mukodtetesi es ellenorzesi koltsegei;
11.3. textiliak mosatasi koltsege;
11.4. internet hasznalat koltsege;
11.5. takaritasi koltsegek;
11.6. a helyiseg, illetve a feladatellatashoz szukseges eszkozdk hasznalatabol eredd

javitasi, potlasi koltsegek;
11.7. telefonkbltsegek;
11.8. ingo vagyontargyak vagyonbiztositasa es az ehhez kapcsolddd koltsegek;
11.9. anyagkoltsegek (szakmai anyag, kotszer, gyogyszer, vegyszer, tu, fecskendo,

papir, iroszer, nyomtatvany stb.);

mailto:ingatlansziroda@jgk.hu
mailto:jurkovicsi@jgk.hu
mailto:pokornyiv@jozsefvaros.hu


11.10. a Szolgaltato praxisahoz tartozo egeszsegiigyi szakszemelyzet, illetve egyeb 
foglalkoztatottak koltsegei.

12. Jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykonyv, valamint a 
szerzodesben rogzitett egeszsegiigyet erinto hatalyos jogszabalyok rendelkezeseit kell 
iranyadonak tekinteni.

13. Jelen szerzodesben rogzitett melleklet a szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi, azzal 
egyutt ervenyes.

14. Szerzodo felek kijelentik, hogy vitas kerdeseiket elsosorban bekes uton rendezik. 
Amennyiben ez nem lehetseges, ugy a pertargy szerint illetekes birosaghoz fordulnak.

15. Jelen szerzodest a felek kozds megegyezessel, onkormanyzati dontes formajaban irasban 
barmikor modosithatjak.

Jelen szerzodest a felek elolvasas es ertelmezes utan - a hivatkozott jogszabalyi rendelkezesek 
ismereteben - mint akaratukkal mindenben megegyezotjovahagyolag alairtak.

Budapest, 2022................... Budapest, 2022...................................

Hasznalatba ado
Budapest Fovaros VIII. kerulet 

Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
kepviseleteben

Piko Andras polgarmester

Jogi szempontbol ellenjegyzem:
Budapest, 2022............................................

dr. Sajtos Csilla 
jegyzd

Hasznalatba vevo
Izisz Medicina Korlatolt 

Felelossegu Tarsasag 
kepviseleteben

Dr. Tasi Reka iigyvezeto

Penziigyileg ellenjegyzem: Budapest, 2022............................

Horich Szilvia gazdasagi vezeto



1. sz. melleklet a hasznalati szerzodeshez

Rendelkezesre bocsatott letesitmeny es helyisegek jegyzeke

1. Az orvosi rendelo helyisegei, tobb praxis mukodese eseten megosztott hasznalatat 
Hasznalatba add Hasznalatba vevo reszere atadta. Hasznalatba vevo tudomasul vette, hogy 
a mukodeshez szukseges eszkozok fenntartasardl, felujitasardl, karbantartasardl, cserejerol - 
ideertve az ertekcsokkenessel kapcsolatos koltsegviseles kerdeset is - sajat koltsegen koteles 
gondoskodni.

2. A haziorvosi rendelo helye, helyisegek:

1083 Budapest, Szigony utca 2/b.

vard terem
4 orvosi rendelo
oltozo
teakonyha
zuhanyozd helyiseg
1 elkiilonitd-fekteto helyiseg
raktar
szemelyzeti mosdo 
beteg mosdo (ndi-ferfi) 
mozgasseriilt mosdo



4. szamu melleklet az eloterjeszteshez

MEGALLAPODAS EGESZSEGUGYI FELADAT-ELLATASI SZERZODES
1. sz. modositasardl

Amely letrejott egyreszrol a
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat, mint az egeszsegiigyi 
kozszolgaltatasrdl gondoskodd szerv
szekhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
kepviseli: Pik6 Andras polgarmester
adoszam: 15735715-2-42
torzsszam: 735715
bankszamlaszam: 11784009-15508009
statisztikai szam: 15735715-8411-321-01
tovabbiakban: Megbizo

masreszrol:
M2D2 Korlatolt Feleldssegu Tarsasag
szekhely: 2100 Godollo, Antalhegyi utca 64/a;
cegjegyzekszam: 13-09-190959
adoszam: 26220624-1-13
statisztikai szamjel:26220624-8621-l 13-13
kepviseli: Dr. Diczhazy Andrea ugyvezeto
ellatasert szemelyesen kotelezett orvos neve: Dr. Diczhazy Andrea
mint megbizott egeszsegiigyi szolgaltato, 
a tovabbiakban, mint Szolgaltato - egyiittesen a Felek kozott az alulirott napon es helyen az alabbi 
feltetelek szerint:

Felek a kozottuk 2021. junius 14. napjan - az egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes 1. sz. 
mellekleteben meghatarozott 31. szamu felnott haziorvosi korzetben teruleti ellatasi kotelezettseggel 
elvegzendo alapellatasi feladatok teljes korii ellatasa targyaban - letrejott szerzodest (a tovabbiakban: 
egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes) egyezo akarattal az alabbiak szerint modositjak:

1 ./ Az egeszsegiigyi feladat ellatasi szerzodes 1. sz. melleklet (Korzet, rendelesi idd es helyettesites 
rendjenek meghatarozasa) 1/b. pontjaban a

..Rendelesi idd:
Betegrendeles:

Hetfd: 09:00-13.00 ora

Kedd: 12:00-14:00 ora

Szerda: 14:00-18:00 ora
Csutortok: 14:00-16:00 ora

Pentek: paros heten: 12:00-16:00
paratian heten: 08:00-12.00

Tanacsadas:

Kedd: 14:00-16:00 ora
Csutortok: 12:00-14:00 ora”



szovegresz helyebe a
..Rendelesi idd:
Betegrendeles:

Hetfo: 08:00-11.00 ora

Kedd: 11:00-13:00 ora

Szerda: 14:00-18:00 ora
Csutortok: 14:00-16:00 ora

Pentek: paros heten: 12:00-16:00
paratian heten: 08:00-12.00

Tanacsadas:

Kedd: 13:00-16:00 ora
Csutortok: 12:00-14:00 ora”

szoveg lep.

2 ./ Az egeszsegiigyi feladat-ellatasi szerzodes egyeb rendelkezeseit a modositas nem erinti.
3 ./ Jelen megallapodas annak mindket fel altali alairasaval lep hatalyba.
4 ./ Szolgaltato koteles a jelen megallapodassal modositott rendelesi ido - mukodesi engedelyt kiado 

egeszsegiigyi allamigazgatasi szervnek torteno - bejelentese irant 8 napon belul intezkedni.
5 ./ Felek jelen megallapodast a kepviselo-testiilet .. /2022. (....... ) szamu hatarozata alapjan kotik
meg.

Jelen szerzodes 5 egymassal szo szerint mindenben megegyezo eredeti peldanyban kesziilt, melyet 
Felek elolvasas es ertelmezes utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot jovahagyolag irjak ala.

Budapest, 2022........................................... Budapest, 2022...............................

Megbizo
Budapest Fovaros VIII. keriilet 

Jozsefvarosi Onkormanyzat 
kepviseleteben
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Dr. Diczhazy Andrea 
iigyvezeto
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jegyzo
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