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Meghívó szeńnti napirendi pont: Elfogadott napirendi pont:

Táľgy: Javaslat házi gyeľmekorvosĺ körzet
onkoľmán yzatźnak házioľvosi kiirzetekről
ľendelet módosításáľa

felosztására, valamint a
sző|ő 25ĺ2002. (vI. 21.)

Budapest Józsefváľos
számri tinkormánvzati

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2011. május 05.
Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester
Az előterjesztés előkészitoje: dr. Miron Angéla egészségügý referens
Ahattrozat elfogadásához egyszeru, a ľendelet elfogadásához minosített szótöbbség szükséges
Az előterj eszté st előzete sen a Humánszo l gáltatási B izotts ág tár gy a|ta
Az el őteľj e s zté s ný lt til és kęľetéb en tár gy a|hatő
Melléklet: 4 db

Tisztelt Képvĺselő.testület!

A Dľ' Pálffy Márta és Táľsa Egészségügý Szolgáltató Kft. (képviseletében Dr. Pálffy Márta) és

aZ Önkormányzat kcĺzcjtt, 2009. januar 01. napjźltőI 20II. december 31. napjáig, házi
gyermekorvosi, valamint iskolaorvosi feladatok ellátása tárgyában kötött megbízási szeľződés

20IL.november 30. napjával amegbizott részéről történő felmondással megszűnt.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 463/2010.(XI. 17.) sz.határozatáĺak 1. pontjában úgy
döntött, hogy intézményfenntartói jogkörébęn e|järva 2010' deceinber 01. napjával módosítja a
Józsefuárosi Egészségtigý Szolgá|at a|apitő okiratát oly módon, hogy alaptevékenységét a
házioľvosi szakfeladattal kiegészíti a megszűnt kĺirzet feladatainak ellátása éľdekében. A Testület
a fenti határozatźnak 3. pontjtĺban a Józsefuarosi Egészségtigyi Szolgźt|at foigazgatőjćú. kérte fel,

hogy 2010' december 01. napjától gondoskodjon Dr. Pálffy Márta körzetének ellátásáról. A fenti

döntés a|apján a megszúnt korzet feladatait, a folyamatos betegellátást Dľ. Kémenes Emoke és Dr.

Vígh Elek hází gyermekorvosok biztosítjak a mellékelt közreműködői szerződések alapján (1. sz.

-"llen.Đ. Dr._Pálffy Máĺta ellátási teľületét Budapest Józsefváros onkormźnyzatának a

háziorvosi körzetelľől szóló 25l2002.(vI. 2I,) sz' önkoľmányzati rendelet 2, száĺrl,ű melléklete

tarta|mazza, iskolaorvosi ellátási területét a KHARISZ Kqesztéľ.y Altalános Iskola (1089 Bp.'
Golgota tér 3.), valamint a Deák oiák Általános Iskola (1081 Budapest, Köztársaságtér 4. sz')
képezi.
Hivatkozással a Képviselő-testület 2O3/20L1. (IV.21 ') sz. határozatäta, melynek a|apjźn 20II'
május 01. napjától a Fővaľosi Önkormźnyzat Heim Pál Gyerme|kőrház folyamatos (24 őrás)
gyeľmekorvosi tigyeleti ellátást biztosít, valamint aľľa, hogy a jelenleg helyettesítő feladatokat

éilĺto htłzi gyermekorvosok ný|atkozatban (2.sz. meiléklet) vállaltak a korzetfe|osztással járó

többletfeladatot, nem indokolt pćiyázatkiíľása a megszűnt körzet e|Iátäsźra.

Tźłjékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a Dr. Pálffy Márta és Társa Egészségiigý Szolgáltató

Kft.-vel kötött megbízási szerződés megsziinése és az áIta|a ellátott korzet felosztása a Budapest

Józsefváros Öntormanyzatának a háziorvosi körzetekĺől sző|ő 25lf002. (VI. 2|,) számu

önkormányzati rendelet módosítását vonja maga után. Dr. Pálffy Márta és Táľsa Egészségügý

Szo|gáItatő Kft. e||átási teriiletét képező korzet - a hivatkozcitt megbizási szerzodés I. sz.

meilákletét képező utcajegyzék - (3. sz. melléklet) felosztásanak..:redményeképpen a fentiekben

je|zett htui gýeÍmekorvosok eltátási területe, illetve a Budapest Józsefuáros oĺ.kormányzatänak

háziorvosi korzetekľől szó1ó 25l2O02' (vI. fI) szźnrń önkormányzati rendelete az alábbiak

szerint módosul:

4



Dľ.Yígh Elek - Lgazatiazonosító: 2s0096195

Bacsó BéIau'2-25.
Bérkocsis u.39-végig
Bezerédi u. végig
Csokonai u. végig
Déń Miksa u.16-18.
Kiss József u. végig
Köztársaságtér1-I7 .

Kun u.3-7.
Luther u. 1-lic
Nagyfuvaros u. végig
Rákóczi tĺt 4I-57lc
Szilágý u. végig
Tolnaj Lajos u. végig
Vay Adám u. végig

Dr. Kémenes Emőke - Ägazatiazonosító: 280096198
Alfölđi u. 1-10.
Auróra u. 3 -25', 4-v égig, 39 -v égig
Népszínház u. 4-38., 29-3I.

Mindezek a|apjtn kérem az a|źhbihatźĺrozatí javaslat és önkormányzatirendelet elfogadását.

IJatározati javaslat

A Képviselő-testület r'igy dłint, hogy:

1. 2011. június 01. napjával ktlzös megegyezéssel módosít1a a Dr. Vígh Elek Csecsemő-
gyeľmek Haziorvosi Korlátolt Felelősségű Egyéni Céggel, valamint a Kémenes & Csĺáky
Szolgáltató és Keľeskedelmi Kft.-vel kötött megbizási szerződések 1. számumellékletét oly
módon, hogy azokat kiegészíti az eLőte1esztés 4 sz. męllékletétképezł5 tartalommal.

2. felhata|mazza a polgźtrmestert a 1. pontban meýlatŕrozott megbízási szerződés-módosítások
altńrt.sfua.

Felelős : polgĺĺrmesteľ
Hatáľidő: 1. pont esętén azonnaI

2. pont esetén: 20II. május 31.

Budapest, 201'I. április 13.

I

Törvényes s é gi szempontból ell enőrizte :

fu,,'ft,ď 1*?
Dr'Mésztr Eľika /

a jegyzothelyettesítő a|jegyző 
2011 ÁPR' 2 6.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefoáľosi OnkormányzatKépvĺselő.testiiletének

... ... 120|1. (. .. . . ..) łinkoľmányzati ľendelete

aháziorvosĺ körzetekľől szólĺó 2512002. (vl.2t.) łinkoľmányzatĺ ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. keľiilet Jőzsefvárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete az egészségtigyről
sző|ő 1997. évi CLIV. törvény 152. $ (2) bekezđésében, az onal\ő oľvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény 2.s Q) bekezdésében kapott felhatalmaztĺs a|apjtn a következőket rendeli el:

1. $ A hĺáziorvosi kĺjľzetekĺől szóló 25lf002. (VI. 21.) önkormányzatí renďe|et (továbbiakban:
Rendelet) 1. mellékletébeĺ rogzített 280096195 ágazatí azonosítóhoz lartoző utcajegyzék a
k<jvetkezőkkel egészül ki:

Bacsó Bé|au.2-25.
Bérkocsis u.39-végig
Bezerédi u. végig
Csokonai u. végig
Déri Miksau.16-18.
Kiss József u. végig
Kozttrsaságtér|-I7 .

Kun u.3-7.
Luther u. 1-llc
Nagyfuvaros u. végig
Rákóczi lit 4I-57lc
Szilágý u. végig
Tolnaj Lajos u. végig
Vay Adám u. végig

2. $ A Rendelet 2. melléklętében rogzitett 280096198 éryazatí azonosítóhoz tartoző utcajegyzék a
következőkkel egészül ki:

AlÍöldi u. 1-10.
Auróra v 3 -25., 4-végig, 39-végig.
Népszínház u. 4-38., 29-3I.

3 $ (1) Ezarenđe|et}}Il. május 31. napjan |éphatá'lybaés20|1. június 01. napjan hattĺIyátveszti.
(2)Hatźiyźń veszti a Rendelet 2. mellékletének a280096|97 ágazati azoĺosítőjaés az ahhoztartoző
utcajegyzék.

Budapest, 201 1.május.. '

Dľ. Mészáľ Erika
a j e gy zot helyettes ítő a|j egy ző

?. ĺ,.J
Dŕ. Kzfusis Máté

Ą . ,/( (.:- /

po1gáľmester
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1ŐzsnľvÁnosl EcÉszsÉ GÜ GYI szoLGÁI.AT
Főigazgatőság

1084' Budapest rĄutóĺa ltca22-28
FőĘzzgatő: Dr. Szentes Tamás

T e|: 33 47 -9 49, Fax: 31'42- 67 4, e-mail: szentes. tamas@i eszrenđ'hu

@
re

Közreműködői Szeľződés

az egészségýgýtevékenység végzésének egyes kéĺdéseiĺől szóIó 2OO3. évĺDooilV. töĺvény 7. $

(2) bek. c. pontja és 11.$.-a szednti tasas vál7alkozás t,ag|aként egészségtigyi tevékenység
el]átásta

mely létrejö tt egytésztőI:

I.) Megendelő /Közĺemfüödést igényb e vevő neve: Józsefu átos i Egés zs égíigyi
Szo|gáůat
székhelye: 1084. Budapest' AuÍóÍa u.22-28.
statisztikai számjele:7550815.8622-322-01
adő szäma:15508757 -2- 42
képviselője: Dt. Szentes Tamás főĘazgatő

mint Megeĺdelő/Kilzreműködést igénybe vevő, továbbiakban Kiizremfüödést igénybe vevő,
mástészrőI:

II..) VállalkozőfKőztemfüödő neve: Dľ. Kémenes Emőke (Kémenes & Csálcy Kft.)
székhelye: 2100 Gödölĺő' Mátyás kitály ltca L6.
adőszäma: 137 8903t-2-13
mfü öđési engedélyén ek száma.. 4567 0 / 14 / 08-09 / 2010.
felelősségbiztosítása: Genetáli Pĺovidencia

mint Vállalkoző /Kozremfüödő a továbbiakban: Köztemfüiiđő között, alulírott helyen és

naPoÍl' a következő feltételekkel:

1.) Köztemfüödést igénybe vevő, mint egeszségügyi szolgáitatő megrendeli KözĺemfüöđőtőI a
jelen szetzőđés 4. pontjában tészletezett egeszségtigyi feladatok e|7átasát, Kozremfüöđő pedig
kij elenti, hogy a feladatok ellátasát v á[Ja|ja.

2.) Kozĺemfüödő tudomásul veszi, lnogy az egészségtigyi szo|gźitatast nýjtó Megendelőnél
|ĺzfuő|ag olyan szeméIy |arhat el egeszségügyi feladatot, aki egyiittesen a következő feltételekkel
ĺendelkezik:

a) taga aYá|7a|koző gazdaság1 táĺsaságnak, és

b) megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és ezen túlĺnenően
.) a tĄtsasvá|latkozás nevében és felelősségére egészségtigyi tevékenységet végezhet'

egészségíigyi feladat et]atasára alkalmas, és

d) az egészségýg5n' fe|adat etLátasához szükséges Ęazolásokat, és engedélyeket, valamint a

felelősségbŁtosítási szeĺződést a munka megkezdése előtt bemutat1a és jeLeĺ szerződés
háttét dokumentációjaként kózľemfüödést igénybe vevőnek átadja.

3.) Közĺeműkođő az előzőekben tész|etezetteken túl tudomásul veszi, hogy az egészséýgyt
feladatot el]átő szernély a kiilönboző jognszonyok alapjáĺvégzett egyíittes időtartama, bele éĺtve

ą,9, UŁ L/



;lz snľvÁnosr BcÉszsÉcÜ GYI SzorcÁrłt
Főígazgatőság

1084. Budapest, Áuĺóta utca 22-28
FőĘazgatő: Dĺ. Szentes Tamás

T el: 33 41 -9 49, Fax: 31 42- 67 4, e-mail: sz entes. tamas@ieszren d. hu

r

az önkéntesen vállalt segítői tevékenységet is - (6) hat havi _ át:agbaĺ a heti (60) hawan őńąnaptai.naponként ped€ napi (12) tizenkét óľát nLm ha|adhaýa-"!. E".,, nĺm.na.,, Yá|]a1kozőtudomásul veszi hogy az- egeszsé:gýg5ĺ feladatot e|]átő szemely egészségůgyi ügyeletben, illetőlegĺendkívtili'munkavégzésben.töténő Íog|a|koztztasa éves szinten a (1,6) négyszázüzenhat őtátnem 
|{dh-1tja meg. Eĺĺe figyelemmel ý^:llaluoző köteles az egészségýgyi tevékenysége t e1látőszemélyekľőL, szeméIyekte bontva, fo\yamatos, naptakész u,nlvántaftźl,st vęzetrri!

Közĺemfüödő tudomásul veszi továbbá, hogy Kozĺemfüöđést igénybe vevő (főigazgatő,illetve
orvosigazgató) jogosult ąz egészségýgýfebđáiot e17átő személy tevékenységének szakmués jelen
vái]a]kozäsi szezésben il)gzítettĺeĺteiél.ĺ meglétének telies kĺiĺli ellenőzéséľe.

4.) Koztemfü i>đő áItalmegnevezett Dĺ. Kémenes Emőke

a) feladata:

a Rendelőintézetben, mint csecsemő-gycrmek.gyógyás z végzi tevékenységét, amegĹiĺesedett gyermek háziowosí praxis ęaooíeĺw! heýettesítő orvosaként
teĺüle ti ellátzsí kö telez etts éggel
a kompetenciájába tattoző módszetani utasítások és iĺányelvek, illetőleg pĺotokoli
tanulmányo zás a és a|l<a|maz ása,
a Megtendelő/Közteműködést;génybe vevő belső szabá|yzatainak,utąsíľásainak,
igy ktilcjnösen a munkavédelmĺ' tűzvédelmi és adatvédelmi e|őfuásanak
tanulmányo zása és betattása,illetóleg b etartatása.

b) 
?. 

f,l*, el]atasához szükséges személyi és tfugý ÍeItételeket a Köztemfüödő
Dtztosttla

5.) Vállalakozás ketetében végzett egészségtigyi tevékenység helye: 1084 Budapest, Autóľa u.22-28.

6.) 
^: 

egeszségr.igyi ÍeLadatot ellátó személy^munkavégzésének ideje: hétfő : 75-!9, kedd: 8-12,szetda: 75.t7, csütöttök 72-|6,péntek 8.10 ótáĘ.

7.) 'Lz egészségĹigyi feladatot e|Iatő szakmai felettese: orvosĘazgztő

8.) Az egeszségiigyi feladatot e\Látő kányítása és felügyelete a?att á|]ő egeszségtigyi do|gozőmegnevezése: asszisztens

10') Á felek a vá]]a|kozásíaĺ1at.s.o! 000 (háľomszőzezet)Ft./ :r^ć, díjban á|Iapítjákmeg, melyet aľnegtendelő a köztemfüödő áIta| kibocsátott számZĄa ellenében teljesít 
^ 

szát,nán szeĺeplő
\:ý:1::ĺ1T.ly ":T]:!:. 75 napnáIĺovidebb) aKöLrcműkodő Raiffeisen Banlrn á| vezetett1202100600Ít899800100001 számĹ szánJájára torténő ántąIássa].

j', 
"tt^ ,



1lzsnľvÁnosI BcÉszsÉcucYl szorcÁrłľ
Főigazgatőság

1084. Buđapesq Áutóra atce22-28
FőĘazgatő: Dt. Szentes Tamás

T eI: 3347 -9 49, Fax: 31 42- 67 4, e-mail: szentes. tamas @i eszľend.hu

Á megbízási díj utźĺ fizetendő valamennyi ián"|ék, adő és egyéb koltség megfizetéseközľemfüödőt teĺheli' a sĄát vá|]a|kozása tethéĺe.

-t]) 
ľelet tényként łr,Ň, hogy a YánJakoző/K<iztemfüci dő áLItzt végzett feladatok e|1Ą17"i, 

^Megrenđelő/Közĺemfü-o9é:., igenybe , vevő . főĘazgatőj^/,*o"fg,p,ai Ęazo|ja, aYí]Ja|koző/Kóztemfüó dő átt'|kiáuított és összesíte* 
"!ĺ"7"* tás atapjín."

12.) Közremfüödő tudomásul vesz! hogy a vá[latt feladatot-a lehető legnagyobb gondossággalLága e\ a Köztemfüödést Ęénybe vevőnek okozott kfuéĺt. a Ptk. szabalyai sze'int teljesfelelős séggel tartozik.

13) Közteľnűkodőí szetződés hatátozat|aĺ időtatamta jcin létre, melyet bármelyik féI fuásbanközölt haĺĺnincnapos felĺnonđási idővel hó végére indokolási kotelázetrcág nélkiil felnnondhat

14) Felek tudomásul 
":.."']q 

hogy kölcsönösen orvosi és szolgálad illetőleg üzleti titoktarľásĺakotelezettet és az adawédele-'e von atkoző szabalyokatbetaĺtiák.

15.) A közĺemfüöđőiszetzőđés ą|ÁGás ĺapjánlę hatlályba.

16.) Felek tudomás,lveszit hogy jelen szetződésben nem szabá|yozott kéĺdésekben a mindenkothatályos a Magyat Kőztfusasäg PolgáÍi Töĺvényköĺyv&ő| szalo toluszöt módosított 1959. évi[V. törvény Ptk.), "IŃ:azBgéšzségýgytőI.sző1ő 1gg7. évĹCLtV. Törvény ("o.*.), továhbáaz_EgészségĹigyi tevékenység végzésének Ěg5res kéľdéseiĺől szóló többszöt móđosított 2003. év.
??ľľ- törvény, ..y Egészség"gy' és {ozzáj,* lrepcsolóđó személyes adatok kezeléséĺől ésvédelĺnétől szóló többszöľ móđošitott 1997. c"ĺ ńvII. évi toĺwény e|őfuásu az tányzdők.VégezetĹil jelen szetződés taĺtalnít mege1v: és elfogadva felek .gyb.h^ng,óan kijelentŁ hogymegállapođásuk munkaviszoÍr)rt' vagy köza|kalmazottilogĺ.is zonytnem keletkeztet.

17.) Jelen közremfüö đőí szetződés négy egybehangzó eredeti példányban késziilt, melyet felekelolvasás és gondos tanulmányo zás .ľái,. miit"ktaňkk"l mindenben ćgy.zőt íÍták a]áL.

S' ś'':a(

rJ
/^.4 .'řř' cilni"= Lászlo

üsyved
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;Őz snľvÁRoSI BcÉsz sÉcÜ cyl szorcÁr.łĺ
Főigazgatőság

1084. Budapest, Áuróra utca22-28
Főigazgatő: Dt. Szentes Tamás

T el 33 41, -9 49, Fax: 31. 42- 67 4, e-mail: szentes. tamas@i eszrend.hu

Közľeműk<idői Szerződés

az egészségýgyĺ tevékenység végzésének egyes kéĺdéseiĺől szóló 2003. éw DooilV. torvény 7. $
(2) bek. c. pontja és 11.$.-a szeľinti tátsas vállalkozás tagtraként egészségügyi tevékenység
el]átásán

mĄ létľej ö tt egytésztőI:

I.) Megtend e|ő / Kőztemtĺköđést lgénybe vevő neve: J ózsefu áĺos i Egés zs ég"ry'
Szo|gáůat
székhelye: 1084. Budapest' AuÍófa u.22.28.
statisztikai számjeIe:7550875-8622-322.01
adő s z áĺma:I5 508157 -2- 42
képviselője: Dľ. Szentes Tamás Íőigazgatő

mint MegĺendeIő/Kózľemfüödést lgénybe vevő, továbbiakban Közĺeműköđést igénybe vevő,
másrésztőI:

II..) Vállalkoző/Kozreműködő neve: Dĺ. Yigh Elek Csecsemő.gyermekHázionrosi Koĺlátolt
Felelősség{í Egyéni Cég.

székhe1ye:1068 Budapest, Szófia u. !7 . I / 2.
adő s z áĺma 227 87 4 53.1. 42
működési engedélyén ek száma:
felelő ss égbŁtosítása:

mint Válla|koző /Kőzteműkődő a továbbiakban: Kiizremfüödő között, ďulírott helyen és

naPon' a kovetkező feltételekkel:

1.) Közremfüödést rgénybe vevő, mint egesz.ég.'gyl szolgáLtatő megĺendeIi KözĺemfüödőtőI a
jelen szetződés 4. ponqáb^n tészIetezett egészségügyi feladatok e|7átasát, Közĺemfüödő pedig
kij elenti' hogy a feladatok e|látasát v állalja.

2.) Kőzreĺnűködő tudomásul veszi, hogy az egészségtigyi szo|ýItztást nýjtó Megĺendelőnél
fuzárőIag olyan szeméIy |athat el egészségtigyi feladatot, aki együttesen a következő feltételekkel
ĺendelkezik:

tagJa aYátldkoző gazdaság társaságnak, és

megfelelő szakképesítéssel rendelkezik és ezen túlmenóen
a társasválla|kozás nevében és felelősségéĺe egészségügyi tevékenységet végezhe\
egészs égtigyi fe|ađat ellátzsára alkalmas, és

az egészségiigyi feiadat e|]atásához sziikséges igazolásokat, és engedélyeket, va|armĺt a
felelősségbiztosítási szeĺzőđést a munka megkezdése előtt bemutzt1a és jeLeĺ szetződés
hátt& đokumentációjaként közĺemfüöđést igénybe vevőnek átađja.

a)

b)
c)

d)

,k , cĹba../



1ozsnr"vÁnosl BcÉsz sÉcu GYI szorcÁrłĺ
FőĘazgatőság

1084. Budapest, 'Ąutóta tca.22.28
FőĘazgatő: Dĺ. Szentes Tamás

T el 3347 -9 49, Fax: 37 42-67 4, e-mail: szentes. tamas @ i 
eszren d.hu
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3.) Közteműkódő az előzőekben részletezetteken tul tudomásul veszi' hogy az egészségýgyl
feladatot el]Átő személy a kiilönboző jogviszonyok a|apjánvégzett együttes ĺdőtartama, bele éĺtve
az őnkéĺtesen vállalt segítői tevékenységet is - (6) hat havi - átJagban a heti (60) hawaĺ őräą
naptannaponként peďg napí (12) tizenkét őtátĺemhalađhaĄa meg. Ezen túlmenően Yál]dkoző
tudomásul veszi hogy az egészségýgý felađatot el.Játő szeméIy egészségügyi ügyeletben, illetőleg
tenđkívüli munkavégzésben töĺténő fogla|koztatása éves szinten a (416) négyszázĺzenhat őrát
nem haladhaga meg. Erĺe figyelemmel YĄl|ąlkoző koteles az egészségýgý tevékenységet ellátó
személyekĺőI, szeméLyekĺe bontva, folyamatos, naptakész nyllváĺtaĺtast vezetni!

Kozĺemfüödő tudomásul veszi továbbá,hogy Kőztemfüodést igénybe vevő (főígazgatő, illetve
otvosĘazgato) jogosult az eýszségýgyi feladatot ellátő szemé|y tevékenységének szakmai és jelen

vál]a|kozási szeĺzésben tögzített feltételei meglétének teljes körri ellenóĺzésére'

4.) Közreműködő áIta|megÍIevezett Dĺ. Vígh Elek

a) felađatz:

a Rendelőintézetben, mint csecsemő-gyetmelĺgyógyász végzi tevékenységét, a
megifuesedett gyermek háziorvosi ptaxis (280096197) hĄettesítő owosaként
tertile ti e|Látasí kö telez etts éggel

a kompetencnjábatartoző módszeĺtani utasítások és iĺányelvet illetőleg ptotokoll
tanulmányo zása és alkaLmazása,

a MegĺendeIő/Kőzreműködést igénybe vevő belső szabáIyzatainak, utasításainak,
így ki.ilönösen a munkavédelm1 tűzvédelmi és adatvédelmi előfuásainak

tanuImányo zása és betartása, illetőIeg betaftatása.

b) a fe|adat e|Látasához szfüséges személyi és targyĺ feltételeket a Köztemfüöđő
biztosíqa

5.) Vállzlakozás keretében végzett egészségügyi tevékenység helye: 1084 Budapest, Autóta u.
22-28.

6.) Az egészségiigyi feladatot e17átő személy munkavégzésének ideje: hétfő: 8.L2, kedd: 18-20,
szerda: 18.20, csütöľtök 8.12, péntek 11-15 őtáig.

7.) Az egészségügyi feladatot ellátó szakmai felettese: onrosigazgatő

8.) Az egészségiigyi feladatot e17átő kányítása és felügyelete a|ztt á|lő egészségügyi đo|goző

megnevezése: asszisztens

10.) A felek a vá|la|kozísi díiat 300 000 (hfuornszázezet)Ft./ hó đíiban á|lapítiák neg,
melyet a megÍenđelő a közľemfüiiďő áůta| kibocsátott szánláia ellenében teljesít a
szálmlián szeĺeplő lĺratá.ľĺđőte ( amely nem lehet 15 napná.I riividebb) a Közľeműködő oTP
banknál vezetett L1708001-20563901 száĺlűszárnláián tiiĺténő átutalással.

!Đre lĺ /t l
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;ózsnľvÁnosl EGÉSZsÉGUGYI SZoLGÁLAT
Főigazgatőság

1084. Budapest, Átľót^wtca 22-28
FőĘazgatő: Dĺ. Szentes Tamás

T el: 3341 -9 49, Fax: 37 42-67 4, e-mail: szenres. tamas @i eszren d. hu
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1 megblzási dĺj utan frzetendő valamennyi iáfulék, ađő és egyéb költség megfizetése
köztemriködőt tetheli, a saját vá11ąl}i6,6"^ tethére.

1 1 .) Felek tényként ĺi5gzítik, hogy a Y áLla\koző / Közremfüö dő áItz| végzett feladatok e1]atzsát a
Megĺendelő/Közĺeműködést ĺgénybe vevő főlgazgatőja/on,osĘazgatő1a igazot1a, 

^Yállatkoző/Közremfüödő áLta| kĹíllított és összesítetti1nlvá,ntatás a|apjłĺ.-

12.) Közľemfüödő tudomásul veszi" hogy a vál]alt feladatot a lehető legnagyobb gondossággal
|áýa e\ a Közremfüödést igénybe vevőnek okozott kÁńĺt a Ptk. Á,"t.ayu š".,i,,t tfr..
felelő s s égge| tarto zlk.

13.) Köztemfüodői szerződés hatatozarJan időtattamĺa jön létre, melyet bármelyik féI fuásban
közölt harmincnapos felmondási idővel hó végéĺe indokolási kótelezettség nélkiiL1 fłňondhat.

14.) Felek tudomásul veszik, hogy kölcsönösen oĺyosi és szoIgáůaĺ' iiletőIeg iizleti titoktattásĺa
kötelezettek, és az adawédelemĺe vonatkozó szabá|yokat beta$ák.

15.) A közĺemfüođői szetződés alÁíńs napjänLép hatalyba.

16.) Felek tudomásulveszik, hogy jelen szetződésben nem szaba|yozottkéľdésekben a minđenkot
hatályos aMagyat KöztzrsaságPo|gái TörvénykönyvéńL szóló többszot móđosított 1959. évi
IV' torvény (Ptk.), vaJamint az EgészségýgytőI szőIő 1997. éw CLľV. Torvény 1p'ü.w.), továbbát
az Egészséeügyi tevékenység végzésének egyes kétdésefuől szóIó tobbszöĺ módosított 2OO3. éwDooilV' tórvény, az Egészséeügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésétől és
védelĺnétől szóló többszöĺ módosított 1997. évi XLVII. évi törvény ekőfuásal az tányađők.
Végezeti.il jelen szetződés taĺtalmát megeĺtve és elfogadva felek egybeL^ĺg"óan kijelentik, hogy
megállapodásuk munkaviszonyt, vagy kőza|kalmazotijogviszonyt ném keleřkezt.t.

17.) Jelen közĺemfüodőí szetződés négy egybebaĺgzó eredeti pélđányban késziilt, melyet felek
elolvasás és gondos tanulmányo zás után, mint akaĺaňkkal mindenben egyezőt írtak a|á.

Budapest, 2010. 12.07.

....... 
ll.-.í;i.
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Dr. Szentes Tamás
főigazgatő::,.

.; \. --_-ż
. "ň Vígh EIek,közĺeműködő

, Dr' Gunics Lászli

Ęd;',t, jd,äřSo*v u. sz.
Te|.: 4C0.1446 Fax:' 40La1Ę52

1081 Bp., Köztársaság teI 16. |. lh. fsz. 3.

Telefon/Fax: 30&8+66
Arioszám: 4 1 808094-242

I
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Buo'łľnsr FovÁnos VIII. xrnÜĺ.ľr Jozsprv,łnosr oľronľĺÁNYZAT
Por,cÁnľĺESTERI Hrv,łľl.l,ł

HuľĺÁľszor,cÁr,r.ł.rÁsl ÜcyoszľÁr-y
1082 Budapest, Baľoss u. 66-68.

Tę1:459-fI50, Fax:
Email : egeszsegugyi@j ozsefuaros.hu

lkt. sz.: 10-1112011.

Dr. Baľtos Katalĺn
Dľ. Székety Ágnes
Dľ. Kémenes Emőke
Dr. Vígh Elek

Budapest
1084 Auróra22.28.

Tisztelt Doktoľnői Úr!

Mint on előtt is ismeretes, Dr.Pálffy L'{lárta és Társa Egészségügý Szolgáltató Kft. ellátási
tertiletét képező kcjrzet 2010. december 01. napjávalmegsziint.
Az Önkormźĺnyzat az arźĺnyosság elvének Íigyelembevételével akorzęt felosztását tewezi az
alábbiak szerint:

Dľ. Székely Ágnes - Agazati azonosító : 280096 1 96

AlÍöIdi u. ]-I0.
Auróra u. 3-25., 4-végig, 39-végig.
ĺlay Ádám u. végig.

Dr.Vígh Elek - Ägazati azonosító: 280096195

Bacsó Bélav2-25.
Bérkocsis u.39-végig
Bezerédi u. végig
Csokonai u. végig
Déľi Miksau.16-18.
Kiss József u. végig
KöztársaságtérI-I7 .

Kun u.3-7.
Lutheľ u. 1-llc

ISO 9001:2000
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Nagyfuvaros u. végig
Rakóczi ut 41-57lc
Szilágyi u. végig
Tolnai Lajos u. végig.

Dr. Kémenes Emőke - Agazatiazonosító: 280096198

Népszínház u. 4-38., 29-3l.

A fentiek a|apjćn kéľem szíves tź$ékoztatásźń aÍra vonatkozóan, hogy a vázo|t
körzetfelosztässa| egyetért-e,vźi|alja-e a felosztássaI járő többletfeladatot.

Ytůasztĺt köszöntim, melyet legkésőbb 20|1. maľcius 11. napjáig elektronikus úton a
mirona@j ozsefu aľo s.hu e-mailcímre elj uttatni szíveskedj e.

Budapest, 20II. március 08.

Tisztelettel:

dr. Miron Angéla
egészségĹigý referens

//Ą , ,u, a,'-



BuoaľBsr FovÁnos VIII. xrnÜlpľ JózsnľvÁnosr oľxonn,lÁN YzAT
PolcÁnľĺEsTERI Hlvłľ,łr,ł

HuvrÁľszor,cÁr,rłľÁsl ÜcyoszrÁr,y
1082 Budapest, Baross u. 66-68.

Tel:459-2150, Fax:
Email : egeszsegugyi@j ozsefuaros.hu

Ikt. sz.: I 0- I Ir'201 t .

Dr. VÍgh Etek

Budapest
l084 Auróra22-28.

Tiszte|t Doktor Úľ!

Mellékelten rnegi<üldcirrr a Dr.PálÍfy jVláľta és Táľsa E,gészségügyr Szoigaltato Krl. ęiiausl
teľĹiletét képező körzet felosztására vonatkoző megbízźtsi szeruőđésmóđosítás (végleges)
tervezetét, A köľzetfelosztás a lakosságszám és az artnyosság elvének figyelembevételével
töľtént az a|ábbiak szerint:

MEGBÍZÁSI SZERZooÉs
módosítása

amely létrej ött egyľészről
a Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkormőnyzat (székhely: 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67.) képvíseletében: Dľ. Kocsĺs Máté polgármesteľ, mint megbíző _
továbbiakb an Megbízó' másľészről
Dľ. Vígh Elek Csecsemő.gyermek Házioľvosi Koľlátolt Feletősségű Egyéni Cég
(székhely: 1086 Budapest, Szófia utca |7. I. em. 2., adőszám: zzlsiész-t-42,
cégegyzékszáłn:01-i 1-004621) képviseletéberr: Dr. Vígh Etek iigyv ezeLiĺ,urirrL rnugl-i lzĺlLL.-
tovább i akb an Me gbízott, e gyĹĺtte s en a Felek kcizött az a|ábbiak szerint :

Felek rogzítík, hogy 2009, januźlr 01. napjátőI 2O|1. december 31. napjáig megbizási
szerződést kötdttek gyógyító-megeloző egészségtigyi alapellátás köréből hazi gyermekórvosi,
valamint iskolaorvosi feladatok el|átásár a.

Felek rcgzitĹk, hogy a megbizási szerződés 1. szćlmű mellékletében rogzitett hází
gyermekorvosi alapel|átás ellátási kĺjtelezettséget képezo teľület, a hází gyeľmekoľvoshoz
tartozőkorzetz}II.június 01. napjával az alábbia|d<al egésztil ki:

ISO 9001:2000
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Bacsó Béla u. 2-25., Bérkocsis u.39-végig,Bezetédiu. végig, Csokonai u. végig,
Déri Miksa u.16-18.,Kiss József u. végig, Köztáľsaság térl-17.,Kun u.3-7.,
Luther u' 1-I/c.,Nagyfuvaľos u. végig, Rákóczi tlt41-57lc,Szi|ágýu. végig'
Tolnai Lajos u. végig., Vay Adám u. végig.

Lakosságszäma2}|l. június 01. napjától 1098 főre módosul.

Iskolaorvosi kcirzete az a|ábbiakkal egésziil ki:
rHÁnrsz Keresztény Általanos Iskola ( 1089 Bp., Golgota téľ 3.)
Deák Diák Altalános Iskola (1081 Buđapest, Kciztaľsasá gtet +. sz.,)

Jelen szerződésmódosítás a2009.januaľ 01. napjan kötött megbizási szerzodés egyéb elemeit
neméľinti,annake|vá1aszthatat|anÉszétképezi,azza|egyittérvényes.

Felek a jelen szerzőđést elolvasták, érte|mezték' és mint akaratukkal és nyilatkozatai|d<a|
mindenb en me ge gy ezot, j óváha gy ő|ag irták a|á,

Budapest, 2011

Budapest Fővĺíros VIII. kerĹilet
Józsefuarosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté
polgármesteľ

megbiző

Ellenjegyzem:

Dr. Mészár Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|j e gy ző

Dľ. Vígh Elek Csecsemő-gyermek
Háziorvosi Korlátolt Felelősségií

Egyéni Cég képviseletében
Dr. Vígh Elek

igyvezető
megbizott

A fentiek alapjánkérem amegbizásí szerződés- tewezetet elfogadni szíveskedjen, mely a
Képviselő-testtilet soron következő ülésén kerül me gt źn gy a|áv a.
YáIaszát kciszönöm, melyet legkésőbb 20II. április 13. napjáig elektronikus úton
miľona@i ozsefu aľo s. hu e-mailcímľe elj uttatni szíveskedj en.

Budapest, 20II. április 18.

Tĺsztelettel:

dr. Miron Angé|a
egészségügý referens

ĺ\ ,ĺl( o-/ lÚ
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MegbÍzási Szeľződés 1. sz. melléklete
(Budap est Józ s efu áro s Önkorman y zatźnak 2 5 l 2002. (v I.2 I .) sz.

ĺĺnkormanyzati rendelete alapj an )

Ägazati azonosítő z28 0096 1 97
Dr. Pálffy Mźĺrta

AlÍöldi u. 1-12.
Auróľa u. végig kivétel 29-3I. és 35.
Bacsó Béla u. I-27 ',2-24,
Bezęrédi u. végig
Bérkocsis u. 39-47., 38-40.
Csokonai u. végig
Déry M. u. 16-18.
Kiss József u. végig
Kcjztársaságtér I-17.
Kun u. 1-7.
Luther u. 1/A.,B., C.
Nagyfuvaros u. végig
Népszínház u. 4., 6-38., 29-31'
Rakóczi trt 4l-57.
Szilágý u. végig
Tolnai L. u. I-43., 2-46.í .,vay l\oam u. ve$g
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4. sz. melléklet

n/EGBÍzÁsI szERZŐDEs
mĺódosítása

amely létrej ĺitt egyľészről
a Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhely: 1082. Budapest, Baľoss u. 63.
67.), képviseletében Dľ. Kocsis Máté polgármester, mint megbiző - továbbiakban Megbízó -
másrészről
Kémenes&Csáky Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Máýás kiľály u. 16.,

adőszźtm: 1'378903l-2.1'3., cégsegyzékszám: 13-09-109306/5., működési engedély szźtm: 45623108/2006,),

képviselő: Csáky Emőke Dr. Kémenes Emőke, mint megbízott _ továbbiakban Megbízott - együttesen a

Felek k<izött az a|u|irott helyen és napon az a|źtbbi feltételelĺíĺel:

Felek rogzítik, hogy f009, januźr 01. napjától 2011' december 31. napjáig megbízási szerződést kötöttek
győgyitő-mege|őzó egészségügyi alapellátás köľéből hźni gyermekoľvosi, valamint iskolaorvosi feladatok
e||źńźsźra.

Felek rogzítik, hogy a megbízási szerzőđés I. számű mellékletébenrögzitett házi gyermekoľvosi alapelláĹás

ellátási kötelezettségetképezó terület, aháni gyermekorvoshoztartoző körzet 2011. június 01. napjával az

alábbialĺkal egészül ki :

Alföldi u. 1-10.
Auróra v 3-25., 4-végig, 39-végig.
Népszínház u' 4-38., 29-31''

Lakosságszáma 2011. június 01. napjától II74főre módosul.

Je|en szerződésmódosítás a 2009' jaĺlźr 01. napján kötött megbízási szerzodés egyéb elemeit nem érinti,
annak elv á'|aszthatat|an r észét kép ezi, azza| e gyitt érvénye s.

Felek a je|en szerződést elolvasták, éľtelmezték, és mint akaratukkal és nyilatkozataikka| mindenben
mege gy ezót, j óváhagyól ag irták a|á.

Budapest, 201 1. május.'.

Budapest Főváľos VIII. keľtilet
Józsefváro si Önkormányzat

képviseletében
Dĺ. Kocsis Máté

Polgármester
megbíző

Kémenes & Csálcy Szolgáltató és
Kereskedęlmi Kft'

Képviseletében
Csáky Emőke dr. Kémenes Emőke

megbízott

Ellenjegyzem:

Dr. Mészáľ Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|jegy zo
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N/m,GBÍZASI sZERzŐDEs
módosítása

amely létľej ött egyrészrő|
a Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺózsefváľosi Önkoľmányzat (szélĺ*rely: 1082 Budapest, Baross u. 63-

67.) képviseletébęn: Dľ. Kocsis Máté polgármester, mint megbiző _ továbbiakbaĺ:Megbiző,

másrészľől
Dľ. Vígh Elek Csecsemő-gyeľmek llázĺorvoŚi Koľlátolt Felelősségíí Egyéni Cég (szél*rely: 1068

Budapešt, Szófia utca I7. I. em. 2', adőszám: 22787453-142, cégsegyzékszźtm: 01-11-004621)

képviieletében: Dr. Vígh Elek igyvezető, mint megbízott_ továbbiakban: Megbízott, együttesen a Felek

között az a|ábbiak szerint :

Felek rögzítik, hogy 2009' január 01. napjától 2011. december 31. napjźlig megbízási szerződéý kötöttek

gyógyító-megelőző egészségüryi alapellátás koréből hźni gyermekorvosi, valamint iskolaorvosi feladatok

eltź,ŕásźra.

Felek ľögzítik, hogy a megbizási szeľződés 1. számú mellékletében rögzitettházi gyeľmekoľvosi alapellátás

ellátási kotelezettséget képező terület, ahźtzi gyeľmekorvoshoz tartoző körzet 2011' június 0I' napjź,ĺľĺaI az

alábbialĺJ<al egészül ki:

BacsóBé|au.2-25.,Bérkocsisu.39-végig,Bezeńdiu.végig,Csokonaiu'végig'DériMiksau.16-18',
Kiss József u. végig, Köztársaság tét I-I7,, Kun u. 3-7.,Lllther u.I-Ilc,, Nagyfuvaros u' végig, Rákóczi út

4|-57lc, Szitágyi u. végig, Tolnai Lajos u. végig, Vay Adám u. végig.

Lakosságszám a 20l I,június 0 1. napj ától 1 098 főľe módosul.

Iskolaorvosi kĺjrzete az a|ábbia|ď<al egészül ki:
KHÁRISZ Keresztény Altalános Iskola (1089 Budapest, Golgota tér 3.)

Deák Diák Altalá''os Iskola (1081 Budapest, Köztáĺsasźrytér 4.)

Je|en szęrződésmódosítás a 2009. január 01' napján kötott megbízási szerződés egyéb elemeit nem éľinti,

annake|vźůaszthatat|antészétképezi,azzaIegyutIérvényes.

Felek a jelen szerződést elolvasták, éľtelmezték, és mint akaratukkal és ĺyil|atkozataikkal mindenben

megegy ezőt, jőv áhagy ő|ag irtźlk a|á'

Budapest, 201 1. május.'...''

Budapest Főváros VIII. keľtilet
Józsefuárosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

po1gármester
megbiző

Dr. Vígh Elek Csecsemő-gyermek
Haziorvosi Korlátolt Felelősségíĺ

EgyéniCég
képviseletében
Dr. Vígh Elek

ugyvezeto
megbizott

Ellenjegyzem:

Dr,MészttrEnka
a jegy zót helyettesítő a|jegyzo
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