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Budapest J őzsefv árosi onko rmányzat
Képviselő.testület e számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. december 15.

Tźtgy: Javaslat szerződések megktitésére az egészségiigyi alapellátásban résztvevő
vállalkozó házioľvosokkal

A napirendet ĺytklzart ülésen kell tárgyalru, a hatáĺozatlrenđelet elfogadásához
egyszęrii/ln'iulĺs:í1e'll szav azat1obbség szfü séges

ElorÉszÍľo szľRvpzpľlpovsÉc: HumánszolgáltatásĺÜgyosztály txnlłpru

KÉszÍrprrp: Hoľváth Kľisztina egészségiigyi ľeferens, Humánszolgáltatási Ügyosztáty

A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véIeményezí x
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eméĺyezi x

Hatáĺ ozati j av as|at a bizottság szźtmźrÍa:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiiletnek az e|őteriesztés mestársv a|źsát.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkoľmányzatol<tő| sző|o, 1990. évi LXv. tĺĺľvény 8. $ (4) bekezdése megszabja,
hogy az egészségügyi a|ape||átás a települési önkormtnyzat kötelező fe|adata, amelynek a
helyhatóság önállóan vagy társulásos formában is eleget tehet. Az orvosok a házioľvosi
praxist egyéni vagy társas vátlla|kozás fotmájában|áriák eI. Az egészségiigyi a|ape||átás része
a felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat. A Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi
onkormányzat, mint települési cĺnkoľmĺínyzat végzi kerĹilettink lakosainak kötelező, teljes
köľű egészségügyi alapeIlétásá| a teľületén lévő nevelési-oktatási intézmények iskola-
egészségiigyi alape||átástt,. Az egészségĹigyľől szőIő 1997. évi CLV. töľvény 88. $-a
értelmében az ĺjnkormźnyzatnak gondoskodnia kell aĺľól, hogy a szoLgá|tatásban ľészesiilő a
lakóhelyén, illetve annak kĺjzelébęn, a vá|asztttsa alapján igénybe vehető hosszú távri
személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban ľészesüljön.

Józsefuáros területén 44 fę|nőtt házioľvosi és 10 gyermekorvosi körzet működik.
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A Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilet az
59412008, (XI.05.) szźlmu határozatával elfogadta a területi ęllĺítási kötelezettséggel
rendelkező valamennyi felnőtt,- és gyeľmek háziorvossal megkĺitendő megbízásí szerzodést
2009. janufu 01-től egységesen 3 év időtartaÍnÍa) azaz 2011. december 31-ig. Az e|Iźúási
szerzoďésben foglaltak a határozott idő |ejfuta végett 20II. december 31-én érvényÍiket
veszítik, ezért azok ismételt megkötése szĹikséges. A korábbi szeruődések módosítására,
megújítására egy új Egészségügyi ellátási szerződés formźĄábaĺkerül sor.

A háziorvosok ellátási teľületét Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros
onkormányzatźnak aháziorvosi köľzetekĺől szóló 2512002. (VI.21.) számű oĺlkormányzati
rendęlet I. és2. sz. sz' melléklete tartalmazza.

Az iĄ szerződés tewezet 20II. november 18-an megktildésre keriilt aháziorvosok részére,
megkértiik őket, hogy 201I. november Zl-ig tegyék meg javaslataikat és véleményezzék a
megállapodás tervezetét.

Az egészségügyi szolgáltatók (gazđasági táĺsaságok) vźi|altźk az onkormányzat á|ta|
ľendeletben meghatźlrozott köľzetekhez tartoző feladatok e||átását teľĹileti ellátási
kötelezettséggel.

Aháziorvosok az oEP finanszítozásonfelül a Józsefuárosi onkormányzatta| kötött szeruodés
alapján az önkormĺínyzat kĺiltségeinek źivá||alásáva| ttmogatja. Az oľlkormtnyzat
Polgármesteľi Hivatal 2009. januar 01-től - 2011. đecembeľ 31-ig érvényes szerződésben
vállalt k<jtelezettségeire 2010. évben 13.636,6 e Ft-ot, 20II. október 3l-ig 9.549,0 e Ft-ot
ťlzetett ki. Ezen felul az Egészségügyi SzolgáIat 2011. évi költségvetése 6.870,0 e Ft
előfuźnyzatot tarta|maz privatízáIt háziorvosok rezsiköltsé$érítése címén. 2012. évben az
infláció és az áfa emeléssel egyiitt kb. ez a kötelezettségvállalás 20-22 millió foľintot fog
jelenteni, abban az esetben, ha nagyobb volumenű kaľbantaľtásra nem lesz szĹikség.

Az alábbihatźrozatijavaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testĹilet elé elfogadásra.

HłrÁnoza'Tl JAVAsLAT

A Képviselő-testület úgy dcint, hogy

1. a. l e|fo gađj a a 20 12' j anuaľ 0 l . napj átóI kezdó dő hatá|Iy aI 20 1 6. dęcembeľ 3 1 . napjáig
ahatátozat mellékletét képező felnőtt és gyeľmek hĺŁiorvosok egységes taľtalmú és
szerkezeú E gé szsé gii gyi e llátási szer zó dését.

b.l 2012. januźr 01-től - 2Ot6. december 31. napjáig az onkormányzat kĺjvetkező évi
koltségvetéseinek terhére maximum éves szintęn bruttó 22.000,0 e Ft erejéig ęlőzetęs
kötelezetts é get v á|Ia|.

c./ amennyiben évente a bruttó 22.000,0 e Ft a szerződésben vállalt költségeket nem
fedezi, abban ez esetben a képviselő-testtilet a költségvetéséi fedezetľől a tárgyévbeĺ
drint.

fe|hatalmazza a polgármestert az alábbiakban meghatźnozott szo|gáItatők
E gé s zs é gü gyi el l átási szer zó déseinęk a|áír ásár a.

f.



2.I Budapest Főváros VIII. kęrület Jőzsetváros onkoľmźnyzatźnak a háziorvosi
korzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) szźtmű önkormányzati ręnđelet I. sz. mellékletében
meghatátozott 280092514 Agazati azonosító számű felnőtt hĺŁioľvosi szolgáIat
működtetéséľe a 1084 Budapest, Auróra utca 22-28. szám a|attí oľvosi
rendelőhelyiségben aMőzer Bt-vel, és az eIlátáséľt felelős Dr Mózeľ Katalin hĺĺziorvossal
flIŻ.januáľ 01-től 2016' december 31-ig,

2.2 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľos onkormźnyzatźnak a háziorvosi
körzetekről szóló 2512002. (vI.zI') számí önkormányzati renđelet 1. sz. mellékletében
meghatźrozott 280092506 Agazatí azonosító számll felnőtt haziorvosi szo|gáIat
működtetésére a 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28. száľ;' a|attí orvosi
ľenđelőhelyiségben a MED-LASER Kft-vel, és az ellátásért felelős Dľ. Ambrus Csabáné
Dr. Kenyeres Judit háziorvossa|f}IZ.januaľ 01-től f01,6. decembęr 3l-ig,

2.3 Budapest Fővaľos VIII. kęľület Jőzsefváros onkormźnyzatźnak a hĺŁiorvosi
kĺiľzetekĺől szóló 2512002. (vI.zI.) számi önkormanyzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatátozott 280092508 Agazati azonosító számt felnőtt hazioľvosi szo|gá|at
mfüöđtetésére a 1084 Budapest, Auróra utca 22-28. szám a|attí oľvosi
ręndelőhelyiségben a Salimed Egészségügyi Bt-vel, és az e||átásért felelős Dr. Za|aba
Zo|tán Gábor hĺŁiorvossa|20If .januĺír 01-től 2016. decembeľ 3I-íg,

2.4 Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuaľos onkormźnyzatának a házioľvosi
körzetekľől szóló 2512002, (V].21.) számtĺ ĺlnkormanyzatí renđe|et I. sz. męllékletében
meghatźrozott 28009f5I6 Agazati azonosító számu felnőtt háziorvosi szo|gźiat
működtetésére a 1084 Budapest, Auróra utca 22.28. szźlm a|attí orvosi
ľendelőheiyiségben a Fodoľ és Taľsa Egészségiigyi Szolgáltató Bt-ve|, és az e|Iátásért
felęlős Dr. Fođor Ildikó haziorvossal 2012. januát 01-től 2016. decembeľ 3|-ig,

2.5 Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáros Önkoľmźnyzatźnak a haziorvosi
ktjľzetekĺől szóló 2512002. (vI.2I.) számu önkormĺínyzati ľendelet I. sz. mellékletében
meghatźrozot| 280092509 Agazati azonosító számu felnőtt házioľvosi szo|gáIat
miĺkĺjdtetésére a 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28. szźtm a|atti orvosi
ľendelőhelyiségben a Gold-Ka|ászBgészségügyi Bt-vel, és az e||átásért felelős Dr. Gőbl
Richĺáľđ háziorvoss aI 20I2.j anuaľ 0 1 -től 201 6. đecember 3 1 -ig,

2.6 Budapest Fővaros VIII. kerülęt Józsefváros onkormtnyzatának a háziorvosi
körzetekĺől szóló 2512002. (V].21.) számtĺ önkoľmányzatí reĺde|et I. sz. mellékletében
meghatátozott 2800925|I Agazati azonosító szźtmu fęlnőtt háziorvosi szolgźůat
műkĺidtetésére a 1084 Budapest, Auľóľa utca 2f-28. szélm alatti orvosi
rendelőhelyiségben a Fĺjldes és Társa Gyógyító, Preventív és Tanácsadó Bt-vel, és az
ellátásért felelős Dr. Fölđes Ferenc házioľvossa|2}|Z.januar 01-től 2016. december 31-
ig,

2.7 Budapest Főváros VIII. keľiilet Jőzsefvźros onkormányzatźnak a háziorvosi
körzetekĺől szóló 2512002. (V].21 .) számű ĺinkoľmrínyzatírendelet 1. sz. mellékletében
meghatfuozott 280092505 Agazati azonosító számű felnőtt házioľvosi szo|gáIat
mfüödtetésére a 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28. szám alatti oľvosi
rendelőhelyiségben a MED-FIZ Htniorvosi és Fizioterápiás Kft-vel, és az ę||átásért
felelős Dr. Rőth PáIhaziorvossal2012. janufu 01-től 20|6. december 3l-ig,



2.8 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľos onkormányzatźnak a háziorvosi
körzetekĺől szőIő 2512002. (vI.21.) szź.mlű önkormányzati renđelet I. sz. mellékletében
meghatźltozott 280092515 Agazati azonosítő szám,ű felnőtt háziorvosi szo|géiat
működtetéséľe a 1084 Budapest, Auľóra utca 2f-28' szźlm alatti orvosi
ľendelőhelyiségben a Dr. MenyhźrtEsner Hźziotvosi Bt-vel, és az el|átásért felelős Dr.
Menyhárt Esztet háziorvos s aI 20 |2. j anuaľ 0 1 -től 20 I 6. december 3 1 -i g,

2.9 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos onkormányzattnak a haziorvosi
körzetekĺől szőLő 2512002, (vI.zI,) szám,ű önkoľmányzatí rende|et I. sz. mellékletében
meghatátozott 28009f510 Agazati azonosító számű felnőtt háziorvosi szo|gtiat
műktĺdtetésére a 1084 Budapest' Auróľa utca 22-28. szám aIattí orvosi
rendelőhelyiségben a Dr. Bihaľi és Táľsa orvosi Bt-vel, és az e||átásért felelős Dľ. Bihaĺi
Zoltán haziorvo ssal, 20 I 2. j anuaľ 0 1 -től 20 I 6. december 3 1 -ig,

2.IO Budapest Főváľos VIII. kęľület Józsefuáros onkormĺĺnyzatźnak a htŁiorvosi
köĺzetekľől szőIő 2512002. (vI,21.) szźmű önkoľmányzati renđelet 1. sz. mellékletében
meghataľozott 280092507 Agazati azonosító számí felnőtt háziorvosi szolgá|at
működtetéséľe a 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28. szám a|atti orvosi
rendelőhelyiségben a TAR-MED Egészségtigyi Szolgáltató Bt-ve|, és az ellátásért felelős
Dt. T áĺász Mária háziorvoss aI 20 I2. j anuaľ 0 1 -től 20I 6. decembeľ 3 1 -ig'

2.I| Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaĺos onkoľmanyzatának a házioľvosi
kcjľzetekľől szőIő 2512002. (vI.zI.) számu önkormanyzati rende|et 1. sz. mellékletében
meghatározott 280092513 Agazatl' azonosító számtĺ felnőtt háziorvosi szo|gáIat
működtetésére a 1084 Budapest, Auľóľa utca 22-28. szźnn a|atti orvosi
rendelőhelyiségben a DIPOL-MED Egészségtigyi Szolgá|tatő Bt-vel, és az ellátásétt
felelős Dľ. Richtęr Istvánné Dr. Révész orsolya háziorvossaI2012. iaĺluáĺ 01-től f0I6.
december 3l-ig,

2.I2 Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuĺíros onkoľmĺínyzatának a haziorvosi
köľzetekről szőIó 2512002. (v.I.zI.) szźmu önkoľmányzati rcnđelet I. sz. mellékletében
meghatározott 280092520 Agazati Azonosító szttĺrÍl fęlnőtt háziorvosi szo|gáIat
műkĺjdtętésére a 1083 Budapest, Magdolna u. 33. szźlm a|atti orvosi rendelőhelyiségben a
GALLó-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az e||átźtsért felelős Dľ. Galtó Mźria
hiíziorvossa|2012. január 01-től 2016. december 31-ig,

2.I3 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaľos onkoľmányzatźnak a haziorvosi
kĺjľzetekĺől szőIő 2512002. NI.21.) számú önkormanyzati rcĺďelet 1. sz. mellékletében
meghatźrozott 280092523 Agazati azonosító szźlmű felnőtt házioľvosi szoIgáIat
múkĺidtetésére a 1083 Budapest, Magdolna u. 33. szźlm a|atti oľvosi ľendelőhelyiségben a
Dr. Kapocska Házíorvosi Bt-vel, és az e||átźséľt felelős Dr. Kapocska Zsuzsaĺna
háziorvossal2012. jaĺuźr 01-től 2016. decembeľ 31-ig,

2.I4 Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuáros Önkormányzatának a haziorvosi
köľzetekľől szőlő 2512002. (vI.21.) szźĺmí önkormanyzati renđelet 1. sz. mellékletében
meghatérozoti 280092518 Agazati azonosító szźtmű felnőtt háziorvosi szo|gá|at

működtetéséľe a 1083 Budapest, Magdolna u. 33. szttm a|atti orvosi rendelőhelyiségben a
HOLMED Egészségiigyi Szolgáltató Kft-vel, és az elltĺźsért felelős Dr. Cserti Arpád
haziorvossal 2012. janufu 01-tő1 2016. december 3l-ig,



2.15 Budapest Főváros VIII. kerĹilet lőzsęfvźros onkormányzattnak a háziorvosi
kciľzetekről szóló 2512002. (VI.21.) számu önkormányzatirendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott 280092517 Agazati azonosító számtĺ felnőtt haziorvosi szo|gáLat
műkodtetéséľe a 1083 Budapest, Magdolna u. 33. szźm alatti orvosi ręnđęlőhelyiségben
Dr. Ajtay Zsőfia Eszter egyéni váLIa|kozőva|, aki egyben az eLlćtásért felelős háziorvos
20|2. januźr 01-től 2016. december 31-ig,

?.16 Budapcst Főváros VIII. kcrĹĺlct Józscfuóľos onkoľmrínyzatĺínď< a hóziorvosi
kĺjľzętękről szóIó 2512002. (v!,21.) számú önkoľmányzatí rcnđelet |. sz. mellékletében
meghatźrozott 280092500 Agazati azonosító számí felnőtt haziorvosi szo|gźiat
működtetéséľe a 1083 Budapest, Magdolna u. 33. szźlm alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Kata-Med Egészségügyi Szolgáltató Bĺve|, és az e|Iátźsért felelős Dr. Mayer Eva
háziorvoss aL 20I2.j anuĺáľ 0 1 -től 201 6. december 3 1 -ig,

2.I7 Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefuáros onkormányzattnak a haziorvosi
kcjľzętekĺő| szőIő 2512002. (vl,z|.) számís' önkormĺányzati rcnde|et 1. sz. mellékletében
meghatározott 280092529 Agazatí azonosító számis' felnőtt háziorvosi szoLgźiat
műkĺjdtetéséľe a 1087 Budapest, Hungária krt. 18. szttm alatti oľvosi rendelőhelyiségben
a Ciprus 2007 Egészségtigyi és Szolgáltató Kft-vel, és az elIátásért felelős Dr. Tari Pétęr
házioľvoss a| 2012. j anuaľ 0 l -től f}I 6. decembeľ 3 l -ig,

2.I8 Budapest Főváros VIII. keľĹilet Jőzsęfváros Önkormźnyzatźnak a haziorvosi
körzetekľől szóló 2512002. (v|.LI.) számú ĺinkormanyzati renđelet 1. sz. mellékletében
meghatározott 280092530 Agazati azonosító számu felnőtt hlŁiorvosi szolgáLat
miĺkodtetésére a 1087 Budapest, Hungáľia kľt. 18. szám alatti oľvosi rendelőhelyiségben
a MIK-KAT 2002. Házioľvosi és Egészségiigyi Szolgáltató Bt-vel, és az ę||źtźlsért felelős
Dr. Selj an Katalin háziorvoss a| 2012. januar 0 1 -től 20I 6. december 3 1 -ig,

2.19 Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkoľmárryzatának a hĺízioľvosi
körzetekľől szóló 2512002. (vl.z|.) szźtmu önkoľmanyzati ręnđę|et 1. sz. mellékletében
meghatźlrozott 280092504 Agazati azonosító számu felnőtt háziorvosi szo|gźiat
mfüödtetésére 1088 Budapest, József krt. 36. száĺn alaIti orvosi rendelőhelyiségben a
Szaľits és Taľsa Egészségügyi Szolgáltató Bt-ve|, és az eIlátásétt felelős Dľ. Szĺíľits
e,paa háziorvoss aI 20t2.j anuár 0 1 -tőt 20t 6. december 3 1 -ig,

2.20 Budapest Fővaros VIII. kenilet Józsefuaľos onkoľmányzattnak a háziorvosi
kĺjrzetekľől szóló 2512002. (vI.zI.) szěmű <inkormányzati rcnde|et I, sz. mellékletében
meghatźtĺozott 280092502 Agazatí azonosító szźtĺnú, felnőtt haziorvosi szo|gá|at
mfü<idtetésére a 1088 Budapest, József krt.36. szám a|aÍtí oľvosi rendelőhelyiségben a
DoCToR TELLHMI Kft-vel, és az e||átásért felelős Dr. Kiss József haziorvoss a| 2012.
januaľ 01-től 2016. december 3l-ig,

2.21 Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuĺíros onkormányzatźnak a háziorvosi
köľzetekĺől szóló 2512002. (VI.21.) szźtmu önkormĺínyzati ľendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott 280092503 Agazatí azonosító számu felnőtt hĺŁiorvosi szolgá|at
műköđtetésére a 1088 Budapest, József krt. 36. szám aIatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dr. oľmai és Taľsa Háziorvosi Bt-vel, és az ellátásét felelős Dr. Dr. ormai Gyula
háziorvoss a| 2012. januaľ 0 1 -től 20I 6. december 3 1 -ig,

2.22 Budapest Főváros VIII. keľiilet Józsefvźtros onkormányzatźnak a házioľvosi
kĺjrzetekľőI sző|ő 2512002. (VI.21 .) számí önkoľmĺínyzati renđę|ęt I. sz. mellékletében



meghatź!Íozott 28OO925O1 Agazati azonosító szźlm.ű felnőtt házioľvosi szolgá|at
mfüödtetésére a 1088 Budapest, József kľt. 36. szám a|atti.orvosi rendelőhelyiségben a
Kĺáľoly és József Bt-vel, és az elIźtásért felelős Dľ. BerényiBvaháziorvossal 2012.január
01 -től 2016. december 3 1-ig,

2,23 Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuaros onkormányzatának a héziowosi
kĺjľzetekĺől szőIő 2512002. (VI.TI.) számí önkormányzati rende|et 1. sz. mellékletében
meghattttozott 280092599 Agazatí azonosító szátmu felnőtt háziorvosi szo|gá|at
mfüödtetésére a 1088 Budapest, József krt. 36. sztlm a|atti oľvosi rendelőhelyiségben a
Med-A11-2003 Egészségügyi Szo|gá|tatő és Szĺímvitel Bt-vel, és az ę|IźtáSért felelős Dr.
Y at ga J o|án házíorvo ssal 20 12. j anuar 0 1 -től 20 I 6, december 3 1 -i g,

2.24 Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuaľos onkormĺínyzatźnak a háziorvosi
kĺiľzetekľől sző|ő 2512002. (vI.zI.) számú ĺinkoľmányzati reĺde|et 1. sz. mellékletében
meghatározoÍt 280092500 Agazati azonosító szźlmű felnőtt háziorvosi szo|gźiat
múködtetésére a 1088 Budapest, József kľt. 36. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Gyógyít-Társ orvosi Bt-vel, és az ellźtźtséľt felelős Dr. Vámosi Péter háziorvossa| 2012.
január 0 1 -től 2016. december 3|.ig,

2.25 Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaĺos onkoľmanyzatźnak a háziorvosi
körzetekľől szőLő 2512002. (vI.21.) szĺĺmú ĺinkoľmányzati renđelet I. sz. mellékletében
meghataĺozott 280092526 Agazati azonosító szźlmu felnőtt háziorvosi szolgá|at
műk<jdtetésére a 1089 Budapest, orczy út. 31. szźlm alatti oľvosi rendelőhelyiségben a
HÉ-na-vĺpDICA HtŁiorvosi Szolgáltató Bt-vel, és az ę||átásért felelős Dr. Héczey
András háziorvoss a| 2012.j anuar 0 1 -től 201 6. december 3 1 -ig,

2.26 Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsęfuaľos Önkormanyzatának a házioľvosi
körzetekľől szőIő 2512002. (vI.zI.) szźlmű tinkormanyzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatźtĺozott f80092528 Agazatí azonosító szźlmil felnőtt haziorvosi szo|gźiat
mfüĺjdtetésére a 1089 Budapest, orczy út. 31. sztrn a|atti orvosi ľendelőhelyiségben a
REN-MED Haziorvosi és Szolgáltató Bt-vęl, és az e||átáséľt felelős Dr. Feľenczy ludít
hiŁiorvossa|2012. január 01-től 2016. december 3I-íg,

2.27 Budapest Főváros VIII. keľĹilet Józsefuáros onkoľmanyzatának a háziorvosi
körzetekľől szőlő 2512002. (vI.21.) számu önkormányzati rende|et I. sz. mellékletében
meghatározott 280092525 Agazati azonosító számu felnőtt házioľvosi szo|gźiat
műk<idtetéséľe a 1089 Budapest, orczy út. 31. szátl a|atti orvosi ľendelőhelyiségben a
K&M Medica Egészségügyi Szolgáltató Bt-vęl, és az e||átásért felelős Dr. Kovács Mária
háziorvossa| 20l2.j anuár 0 1 -től 201 6. decembeľ 3 7 -ig,

2.28 Buđapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺáľos Önkoľmĺínyzatának a házioľvosi
köľzętekĺől szőIő 2512002. (vI.zI.) szźtmí önkormanyzati rcnde|et 1. sz. mellékletében
meghatátĺozott 280092527 Agazatí azonosító számu felnőtt haziorvosi szollgźiat
múködtetésére a 1089 Budapest, Orczy út. 31. szělm alatti orvosi ľendelőhelyiségben a
Schľam-Med Hiíziorvosi és Egészségügyi és Szolgáltató Bt-vel, és az ę|Iźtásért felelős
Dľ. Schľamek József háziorvossal 20|2.január 01-től 20|6. december 3l-ig,

2.29 Budapest Fővaros VIII. kerület Józsefuáros onkormanyzatźnak a haziorvosi
kĺjľzetekľől szőIő 2512002. (vl.z|.) számú önkoľmányzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatátozott 280092540 Agazati azonosító számu felnőtt házioľvosi szo|gá|at

mfüödtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szźtm alatti oľvosi ľęndelőhęlyiségben a



VITAL _Foglalkozásegészségügyi Bt-vel, és az ęllátásét felelős Dr. Pinke Zsuzsama
házioľvossa|2012. janutr 01-tő1 2016. december 3l-ig,

2.30 Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuaros onkormźnyzatźnak a háziorvosi
kĺjrzetekĺől szóló 2512002, (V].21.) számu önkoľmanyzatí rcnđe|et I. sz. mellékletében
meghatátozoÍt 280092539 Agazati azonosító szám,ű felnőtt házioľvosi szo|gá|at
működtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi renđelőhelyiségben a
Dobó Katalin Családorvosi Bt-vel' és az e||átźlsért fęlelős Dľ. Dobó Katalin háziorvossal
20|2. január 0l-től 2016. decembeľ 3l-ig,

2.3I Budapest Főváros VIII. kęrület Jőzsęfufuos onkoľmźnyzattnak a haziorvosi
kcjľzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) szám,ű <inkoľmanyzati renďelet 1. sz. mellékletében
meghatttrozott 28009254I Agazati azonosító számiĺ felnőtt háziorvosi szolgáIat
múködtętésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. száĺrr alatti orvosi ľendelőhelyiségben a
BORS Kereskedelmi Bt-vel, és az elIátásért felelős Dr. Bíró Lajos háziorvossa| 20|2.
januáľ 0 1 -től 20|6. december 3 1 -ig,

2.32 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuaros onkoľmźnyzatának a haziorvosi
körzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) számu önkoľmanyzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatźrozott 280092542 Agazati azonosító szátmű felnőtt hĺíziorvosi szolgáIat
műktjdtetéséľe a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szźlĺrl alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Csanády Egészségtigyi és Szolgáltató Bt-vel, és az ellátáséľt felelős Dr. Csanády
Katalin háziorvoss a| 2012.januar 0 1 -től 20I 6. decembeľ 3 1 -ig,

2.33 Budapest Főváros VIII. kertilet Jőzsefváĺos Önkormtnyzatźnak a háziorvosi
k<jľzetekľől szóló 2512002. (V].21.) számu önkormányzati renđe|et 1. sz. mellékletében
meghatarozott 280092543 Agazatí azonosító szźlmu felnőtt haziorvosi szolgá|at
működtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Sülle Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ellátásért felelős Dr. Siille Katalin
házioľvoss a| 2012. j anuáľ 0 1 -től 20| 6. đecembeľ 3 1 -íg,

2.34 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefráros onkorményzatának a háziorvosi
kĺjrzetekľől szóló 2512002. (vI.21.) számű önkoľmĺĺnyzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatźrozotÍ. 280092546 Agazati azonosító száĺrľű felnőtt háziorvosi szo|gá|at
mfü<jdtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Doctor Consulting Kft-vel, és az ellátáséľt felelős Yadźné Dr. Nagy Nóra Kľisztina
háziorvoss a| 201f .j anuáľ 0 1 -től 20I 6. december 3 1 -ig,

2.35 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkormtnyzatźnak a hĺŁiorvosi
körzetekľől szóló f5/2002. (V].21.) sztmli önkoľmĺányzatirenđe|et 1. sz. mellékletében
meghatźnozott 280092545 Agazati azonosító szźłntĺ felnőtt haziorvosi szo|gáLat
műkĺldtetéséľe a 1088 Buđapest, Mikszáthtér 4. sztnrl a|aÍtí orvosi ľendelőhelyiségben a
MONKINA Bt-vel, és az e||átźlsért felelős Dr.Lázár Lász|ő hĺŁiorvossa|Z}LZ.januar 01-
tőI 2016. december 3 1 -ig,

2.36 Buđapest Főváros VIII. kertilet Józsefuaros Önkormtnyzatźnak a házioľvosi
körzetekľől szóló 2512002. (vI.z|.) szám,ű önkormányzati renđelet I. sz. mellékletében
meghatźtrozott 280092544 Agazatí azonosító számu felnőtt háziorvosi szo|gá|at
mfüödtętésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szźm alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Hisstek József egyéni vá||a|koző, aki egyben az ę||átásért felelős haziorvos 2012.
január 01-től 2016. december 31.ig,



2.37 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaĺos onkormtnyzatának a haziorvosi
kĺjrzetekľől szőIó 2512002, (vI.zI.) számí önkoľmányzati rcndeLet 1. sz. mellékletében
meghatározott 280092535 Agazati azonosító szźmlí felnőtt házioľvosi szo|gźiat
működtetésére a 1083 Budapest, Szigony utca2lb. szám a|atti orvosi rendelőhelyiségben
a Dr. Menyháľt Györgyi Egészségtĺgyi SzolgáItatő Bt-vel, és az el|átásért felelős Dr.
Menyháľt Gyöľgyi házioľvoss a| 20 I2.j anuaľ 0 1 -től 20I 6. december 3 1 -ig,

2.38 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos onkoľmźnyzatźnak a háziorvosi
kĺjrzetekľől szőIő 2512002. NI.ZI.) számű ĺinkormanyzati ľendelet I. sz. mellékletében
meghatźlrozott 280092538 Agazati azonosító szźtmí felnőtt háziorvosi szolgá|at
működtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tét 4. szám alatti orvosi ľendelőhelyiségben a
Dľ. PINTÉR-MED Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az ęllátáséĺt felelős Bakonyi
Gábomé Dľ. Pintéľ Editháziorvossal2012. január 01-tő12016. december 3|-ig,

2.39 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkoľmányzatźnak a háziorvosi
köľzetekľől szőIő 2512002. (vI.zI.) szźtIrlű önkoľmányzati renđeLet 1. sz. mellékletében
meghatározott 28009253I Agazati azonosító számű felnőtt háziorvosi szoIgźiat
mfüödtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tét 4. szźtm alatti orvosi rendelőhelyiségben a
CsaládgyógyÁsz orvosi Szolgáltató és oktató Bt-vel, és az e|Iátźlsért felelős Dr. Simon
Judit házioľvossal 2012. januźlt 0 1 -től 2016 . decembeľ 3 1 -ig,

2.40 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkormanyzatźnak a háziorvosi
köľzetekĺől sző|ő 2512002' (YI.LI.) szźmű önkormĺínyzati rendelet I. sz. mellékletében
meghatátozott 280092532 Agazati azonosító szźlmű felnőtt hĺŁiorvosi szolgźiat
mfüödtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tét 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Trident-Med Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel, és az eIlźúźlsért fęlelős Dr. Birkás Dóra
háziorvossaI2012. január 01-től 2016. december 3l-ig,

2.4I Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuáros Önkormanyzatźnak a haziorvosi
körzętękről sző|ó f5l2002. (YI.LI.) szźmű önkormĺányzati ręndelet |. sz. mellékletében
meghatáĺozott 280092534 Agazati azonosító szźmru felnőtt hazioľvosi szolgźiat
mfüĺidtetésére a 1088 Budapest' Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dľ. Gyurkovits István Háziorvosi Bt-vel, és az e|Iétátsért felelős Dľ. Gyurkovits István
háziorvoss a| 20 |2. j anuĺíľ 0 1 -től 20 L 6. december 3 1 -ig,

2.42 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaros onkoľmányzatźnak a háziorvosi
körzetękľől sző|ő 2512002. (vI.zI.) szźľľrű önkoľmányzati rende|et 1. sz. mellékletében
meghatározott 28009253] Agazatí azonosító sztmru felnőtt háziorvosi szolgá|at
működtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tét 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
SZOMMED Haziorvosi és Tanácsadó Bt-vel, és az ellźtáséľt felelős Dľ. Szomszéd Mária
háziorvossal 20t2. j anuár 0 1 -től 20I 6. december 3 1 -ig,

2.43 Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuĺíľos onkoľmanyzatźnak a hazioľvosi
kĺjrzetekről szőIő 25/2002. NI.21.) számú ĺinkormanyzatí rendę|et I. sz. mellékletében
meghatttrozott 280092536 Agazati azonosító szánu felnőtt házioľvosi szo|gá|at

működtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dľ. Lampek Egészségtigyi Bt-vel, és az e||átásért felelős Dr. Lampek Imľe hazioľvossal
2012. január 01-tő12016. đecember 31-ig,



2.44 Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľos onkormźnyzatźnak a háziorvosi
körzetekľől szóló 2512002. (vl.z|.) szźtmu önkormányzatirende|et |. sz. mellékletében
meghatározott 280092533 Agazati azonosító számt felnőtt háziorvosi szolgáIat
mfüödtetéséľe a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szźlm alatti orvosi ľendelőhelyiségben a
Dr. Szilasi György egyéni vźila|kozőval, aki egyben az ellźtétsért felelős háziorvos 2012.
januar 01-től 2016. decembęr 3l-ig,

2.45 Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros onkormźnyzatźnak a hźníorvosi
köľzetekľől szóló 2512002. (VI.21 .) számú önkoľmanyzati rendelet I. sz. mellékletében
meghatározott 280096193 Agazati azonosító szźtmt felnőtt háziorvosi szolgáIat
működtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tét 4. szám alatti oľvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Henczer Eľzsébet Gyermekorvosi Bt-vel, és az eI|túásért felelős Dr. Henczer Eľzsébet
házioľvoss a| 20I2.j anuar 0 1 -től 20I 6. december 3 1 -ig,

2.46 Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Jőzsefvátos onkoľmányzatźnak a haziorvosi
k<jrzetekről szóló 2512002. (vI.f|.) szćtmí önkoľmanyzatirenđelet 1. sz. mellékletében
meghatźtrozott 280096192 Agazati azonosító szárrlű felnőtt háziorvosi szo|gá|at
mfüĺjdtetésére a 1088 Budapest, Mikszáth tér 4. szźtm alatti orvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Rapi Eđit Bt-vel, és az ellátáséĺt felelős Dr. Rapi Edítháziotvossal 2012. januar 01-
tő| 2016. december 3| -ig,

2.47 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáros onkoľmányzatának a házioľvosi
körzetekĺől szóló 2512002. (V].21.) számu önkormanyzatirenđelet 1. sz. mellékletében
meghatátozotí. 28009620I Agazati azonosító számű felnőtt háziorvosi szoIgáIat
működtetésére a 1083 Budapest, Szigony u.Zla, szźlm a|atti orvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Huszĺĺľ Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, és az e||átásért felelőS Dr. Huszĺĺr Andľás
háziorvoss aI 2012. jaruár 0 1 -től 20 | 6. december 3 1 -ig,

2.48 Budapest Főváľos VIII. keľület Józsęfuáros onkormźnyzatának a hrízioľvosi
köľzetekľől szóló 2512002. (vI.2|.) számú, önkormanyzatirende|et 1. sz. mellékletében
meghatározott 280096200 Agazatí azonosító szźlmt felnőtt házioľvosi szolgá|at
miĺködtetésére a 1083 Budapest, Szigony u.2la. száłn alatti oľvosi rendelőhelyiségben a
Dr. Feil Judit Gyermekorvosi Bt-vel, és az e|Iźtźtséľt felelős Dr. Feil Judit haziorvossal
z}|z.januar 01-től 2016. đecember 3l-ig,

2.49 Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuĺáľos onkorményzatźnak a hazioľvosi
kĺlrzetekľől szóló 2512002. (vl.z|.) szrĺmú önkoľmanyzati renđelet |. sz. mellékletében
meghatźlrozott 280096203 Agazati azonosító számÍĺ felnőtt házioľvosi szo|gá|at

működtetéséľe a 1083 Budapest, Szigony u.Zla. szźtm alatti oľvosi ľendelőhelyiségben a

,,KLINT'' Családorvosi Egészségügyi Szolgtitatő és Keľęskeđelmi Bt-vel, és az e||átźsért
felelős Dr. Kun Attila háziorvossa|20I2.január 01-től 2016. december 31-ig,

2.50 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľos onkoľmányzatźnak a haziorvosi
körzetekről szóló 2512002. (vI.zI.) számí önkormanyzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatátozott 280096204 Agazati azonosító számí felnőtt haziorvosi szo|gźiat
mfüödtetésére a 1083 Budapest, Szigony u.Zla. szźĺm alatti orvosi ľendelőhelyiségben a
Dr. Mőricz EgészségĹigyi Szolgáltató Bt-vel, és az e||átásért felelős Dr. Mőticz
Zsuzsanna háziorvo ss a| 20 12. j anuáľ 0 1 -től 20 I 6. december 3 1 -i g,

2.5| Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáros onkoľmányzatźnak a háziorvosi
köľzętekľőI sző|ő 25lf002. (VI.LI.) számu onkoľmanyzati rcnde|et 1. sz. mellékletében



meýlatáĺozott 280096194 Agazati azonosító számu felnőtt háziorvosi szolgá|at
mfüĺidtetésére a 1084 Budapest, Auróľa utca 22-28. szám a|attí orvosi
rendelőhelyiségben az Aurobébi GyermekegészségĹigyi Szolgáltató Kft-vel, és az
ellátásért felelős Dr. Baľtos Katalin hĺŁiorvossal 2012. ianuaľ 01-tő1 2016. december 31-
is,

f.52 Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuaľos onkormányzatźnak a haziorvosi
ktjľzetekről szőIő 2512002. (vI.zI.) számt önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott 280096196 Agazati azoĺosítő szttmu felnőtt haziorvosi szolgáIat
múködtetéséľe a 1084 Buđapest, Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi
ľendelőhelyiségben az Auľobébi Gyermekegészségiigyi Szolgáltató Kft-vel, és az
ellátáséľt felelős Dr. Székely Agnes háziorvossa|\\IL.januaľ 01-től 2016. december 31-
ig,

2.53 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuaľos onkormĺányzatźnak a háziorvosi
köľzetekľől szőLő 2512002. (vI.zI.) számt önkoľmányzati renđeIet I. sz. mellékletében
meghatározott 280096195 Agazati azonosító számt felnőtt házioľvosi szo|gáIat
mfüödtetésére a 1084 Budapest, Auróra utca 22-28. szám alatti orvosi
rendelőhelyiségben Dr. Vígh Elek Csecsemő-gyermek Háziorvosi Korlátolt Felelősségri
Egyéni Céggel, és az e|Látźtsért felęlős Dr. Vígh Elek háziorvossal 2012. januźtr 01-tő1
2016. decembeľ 3l-ig,

2.54 Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuáľos onkormányzatźnak a haziorvosi
köľzetekĺől sző|ő 2512002. (vI.2I.) számí önkormányzati rende|et I. sz. mellékletében
meghatźnozotĹ 280096198 Agazati azonosító számu felnőtt haziorvosi szolgá|at
működtetéséľe a 1084 Budapest, Auľóľa utca 22-28. szźĺrl a|atti oľvosi
rendelőhelyiségben a Kémenęs&Csáky Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel, és az
ellźtásért felelős Csĺĺky Emőke Dr. Kémenes Emőke házioľvossa| 20|f. januaľ 01-tő1
2016. decembeľ 3l-ig,

3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a 2012. évi kĺiltségvetés
terv ezésénél ve gye fi gyelembe.

felelős: polgármester

hataridő 1. pont esetén 201I. decembęr 15.

2.porŕ- esetén 201I. december 31.
3. pont esetén a20|2. évi költségvetés tervezése

Budapest, 20II. november 24.

?.J,ń
polgármester
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TERVEZET

amely létrejött egyńszro| a

Budapest Főváros VIII. koľůilet Józsefuáľosi Önkormányzat, mint aZ egészségĹigyi
közszo|gá|tatásľól gondoskodó szerv

székhely: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.

képviseli: dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

- a továbbiakban, mint Megbízó .

másrészről

név:

székhely:

cégsegyzékszám:

ađőszám:

bankszámlaszám:

képviseli:

mint me gbízott e gészségü gy i szo|gá|tató,

- a továbbiakban mint Szolgáltató -

szerződó felek között alulíľott helyen és napon aza|ábbi feltételekkel:

A szerződés tdľgya

Megbízó 2012. január 01. napjátő| kezdődő hatźi|ya| f016. december 31. napjáig megbizza
Szolgáltatót a jelen szeľzodés 1. sz. mellékletében meghatározott háziorvosi körzetben teľületi ellátási
kötelezettségge| végzendő alapellátási feladatainak teljes koľiĺ ellátásáva|, amit Szolgáltató elvállal.
Felek ľögzítik, hogy aSzo|gźitatő ezze| átvźi|a|jaMegbizótól a je|enszerzódés 1. sz. mellékletében
rogzitett körzetben és egyénľe szaboff háziorvosi rendelőben és rendelési időben a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) és (4) bekezdése, valamint az
egészségtigyľől szóló |997. évi CL[V' töľvény 152. $-a szerinti területi egészség1lgyi alapellátási
kötelezettség köľébe tartoző egészségügyi e||źtását. Felek rögzítik, hogy Megbízó Képviselő-testiilete
jogosult a jogszabźůyi keľetek között a |akosságszám esetleges módosulásának megfelelően a köľzetek
határainak meghattrozásaľa és módosításáľa, az egészségügyi hatőságga| és az érirúettekkel való
egyeztetés után atertileti ellátás legmegfelelőbb módjának kiválasztásáľa.

Felek jogai és ktitelezettségei

1. Szolgáltató a háziorvosi teendőket az egészségýgyrő| sző|ő 1997. évi CLN. tör,lény, az
egészségtigyi szo|gá|tatőkról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003' évi
XLIII. t<irvény, az önźillő oľvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II' törvény, továbbá ahtuiorvosi,
házi gyermękorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől sző|ő 412000. (II. 25.) EüM rendelet
etóírźsai, valamint a jelen szerzódésben foglaltak szeľint köteles ellátni.
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2.r.

f.2.

Kĺjteles ellátni a területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzä
bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat.

Az e||źltandő szo|gźĺ|tatások tételes meghatározását jelen szerzőđés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Szol gáltató köteles továbbá:

3.1. az Országos Egészségbiztosítási Pénztána| (oEP) egészségügyi alapellátási szo|gá|tatásra
ťlnanszír ozási szerződést kötni,

3.f. az egészségügyi tevékenységľe szóló működési engedélyének tarta|ma szeľinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekke| végezni. Az ellátás biztonsźęáért a
háziorvosi praxisjog tulajdonosa egy személýen felel,

3.3 . az e||átási feladatokat ellátó orvosok MoK tagságźtt igazo|ő dokumentumot, és a szükséges
miĺködtetési jog megszerzését, valamint a teľületileg illetékes Népegészségugyi Intézet
által kiadott műkodési engedélyét biztosítani,

amelyek j el en szerződés hatálybalépésének feltételei.

Megbiző kijelenti, hogy Szolgáltató a jelen szerzodés 3. pontjában megjelölt adatokat tarta|maző,
vállalkozóként végzendő hazioľvosi tevékenységhez szükséges feltételeket igazo|ó okiľatokat
Megbiző képviselójének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy fénymásolt pé|détnyát a
Megbízónak legkésőbb jelen szeľződés a|áírásával egyidejűleg źLtadja. A fenti adatokban
bekövetkező vá|tozást a Szolgáltató koteles Megbízónak 30 napon belĹil írásban bejelenteni.

Szolgá|tató koteles a házioľvosi teendőket személyesen ellátni. E kötelezettsége alól csak
ktilönösen indokolt esetben mentesiil. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles helyettesítéséľől a
hatályos j og szabáIyi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

Az ügyeleti ellátást aMegbiző biztosítja az ügyeletľe vonatkozó kĺilön szerződés alapján.

Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatározott háziorvosi rendelőben és

beosztás szerinti napokon rendelést tartani' Szolgáltató a rendelési időt csak a I|ĺ4.egbiző

képviselőjének jóváhagyásával és a működési engedélyben rogzítve módosíthatja. Kerületi
ellátási érdekből különleges he|yzet alkalmával, a teľületileg illetékes Népegészségugyi Intézet
jőváhagyásźna| aMegbízó is kezdeményezheti a rendelési idő módosítását.

Szo|gá|tatő köteles a haziorvosi rendelőben a 2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá' a
jogszabályok által előírt feladatokat e szeľződésben rogzítetteknek megfelelően ellátni, és

betegfź!ékoztatőkkozzétételérőlgondoskodni.

Szolgáltató köteles a jelen szerződésben részletesen meghatáľozott feladatainak ellátásával
kapcsolatos, a területileg illetékes NépegészségugyiIntézet és a KSH részére küldött jelentéseket

elkészíteni. Szolgáltató köteles az źůta|a kezelt adatbźzist megőrizni és a személyes adatok
védelmére vonatkozó jogszabáĺ|yi ľendelkezéseket betartani, valamint köteles a jogszabá|yokban

előírt nyilvántartásokat vezetni és adatvéde|mi szabźlyzatot megalkotni, továbbá a Megbiző
részére, jelen szerződésben részletesen meghatározoff feladatainak ellátásával kapcsolatos
személyiségi illetve egyéb, jogszabźiybanem ütköző adatot, információt szolgáltatni.

Je|en szerzódésben ľészletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges ingatlan és eszközök
haszná|atba adásárő|, je|en szerződés elválaszthatat|arl részét képező 3. sz. melléklet szerinti
haszná|ati szer zó dé s ľendelkezik.

A feladatellátás biztonsága érdekében Megbízó évente ellenórzi a szerzódésben vźi|a|t
kötelezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Megbízó rendelkezésére bocsźńja az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, infoľmációkat.

Szolgáltató a kerületi egészségügyi a|ape||źtás zavarta|an és folyamatos ellátása érdekében
eryüttmiĺködikaz e feladatokban közreműködő más szolgáltatókkal és a Megbízóval.

aJ.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.
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l3.1. Jelen szerzódést a felek a másik fé|hez írásban lÍ|tézett felmondással, legalább hat havi
felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás kizárő|ag a hónap utolsó ĺapjára sző|hat.

I3'2. Amennyiben a Szo|gá|tató a 13.1. pont szerinti időtatam előtt él a felmondással, koteles a
felmondást közvetlentil mege|ozó 12 hónapban - a jelen szerződés 3' sz. mellékletét képező
Haszná.|ati szerződés szeľinti _ al|ldegbiző által nýjtott támogatás visszafizetésére.

13.3. Megbízője|enszeruodésthathónapnálľövidcbbfclmondásiidővelisfelmondhatja,amennyiben

- megállapítható, hogy az egészségĹigyi szo|gá|tatás szakmai színvonala csökkent, és e
csökkenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése is igazolja;

- Szolgá|tatő a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan
megszegi;

- Szolgáltató súlyosan megszegte aközszo|gźlltatás finanszírozásźtra vonatkozó szerződést, és

a finanszíroző köz|ése a|apjźn emiatt fennáll a ťlnanszírozási szerződés azonnali hatályu
felmondásának veszélye.

I3.4. AMegbíző azoĺna|i hatállyal felmondja aszerződéstaza|ábbi esetekben:

- ha aSzo|gźitató mĺiködési engedélyét illetve az egyéĺi egészségügyivźú|a|koző vállalkozói
igazo|v ány źú vi s s zavonták ;

- ha a Szolgáltató tevékenységét a200I. évl CIV. torvény szerint a bíróság jogerős ítéletben
kor|átozta, a kor|źltozás időtaľtama a|att vagy a pźiyźzat kiírását mege|őzó 3 éven belül
ugyanezen törvény a|apján pénzbírsźą megfizetésére kötelezte;

- ha a Szollgáitató súlyosan megszegte a közszo|gźůtatźs ťlnanszírozźtsára vonatkozó
szer ző dé st, é s em i att ťlnanszir ozäs i s zerződé s ét fe lmondták ;

- amennyiben a Szolgáltató csőd- felszámolási vagy végelszźtmo|ási eljárás a|attá||.

13.5 A Szolgáltató ajelen szerződéstaza|źtbbi esetekben mondhatja fel:

- amennyiben Megbízó szerzőđésszegéstkövet el, illetve

- köľzethatár módosítás következtében a praxis további munkája ellehetetlenül.

14. Jelen szerzőđés csak olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosithatő az ellátás
folyamatossága. A felmondási idő alatt a Szo|gá'|tató köteles szerződési kötelezettségeit
vá|tozat|anul teljesíteni, amelyet Megbiző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útján ellenőrizhet. A
szerzodés megszűnésekoľ a Szo|gá|tatő köteles a részére térítésmentesen átadott rendelő
helyiséget Megbízónak leltar szerinti jegyzőkönywel visszaszolgáltatni. Szolgáltató a szerződés
megszűnése esetén elhelyezésre nem taľthat igéný.

15. Je|en szerződést a felek k<jzĺjs megegyezéssel, írásban bármikoľ módosíthatják. A közös
megegyezéssel töténő szerződésmódosításhoz önkormányzati dĺjntés szükséges.

16. Jelen szeľződésben nem szabźůyozott kéľdésekben a Polgári T<irvénykĺinyv, továbbá az
egészségügyi szolgáItatókľól és az egészségügyi kĺizszolgáltatások szervezéséről szóló f003, évi
XLIII. törvény, valamint a szetzódésbeĺ rögzitett egészségügyet érintő hatályos jogszabályok
ľendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

L7 . E szerződésben rögzített mellékletek a jelen szerzódés e|vá|asrthatat|an részét képezik, azokka|
egyĺitt érvényes.

18. Szerzódó felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Amennyibęnez
nem lehetséges, úgy apertźlrgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

19' Je|en szerződést a felek kozos megegyezéssel, önkoľmźtnyzati döntés formájában írásban
bármikoľ módosíthatj ák.

Je|en szerződés készült .. '.... oldalon' . '. ... ' egymássa| egyező példányban, melyet a felek elolvastak,
értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyő|aga|áírták.

l3



Mellékletek:

1. sz. melléklet: körzet és rendelési idó meghatźrozás

2. sz. melléklet: aSzo|gá|tató haziorvos által ellátandó feladatok

3. sz. melléklet: Hasznźiati Szerződés

Budapest, 201 1.

l|ldegbíző

Budapest Főváros VIII. kerüleÍ
Józsefváľosi Onkoľmányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Ellenjegyzem:

Dľ. Mészár Eľika

a jegy zőt helyettesítő a|jegy ző

Szolgáltató

1...1

képviseletében:

1...1
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1. sz' melléklet

az egészségüg1,li ellátási szerződéshez

Ktjrzet és rendelési idő meghatórozós

A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi Önkoľmányzat Képviselő-testĺiletének a háziorvosi
körzetekľől szó|ő 2512002. (vI.zI.) önkormányzati rendelet szerinti meghatározott területi ellátási
kötelezettséget biztosító körzet.

Ila.E|Lźtźsi teľület:

1/b. A köľzet lakosságszáma a szerzódés aláíľásakor:

A feladat.ellátás jellege: '. . .. . . . . .. . .. '.hazioľvos

Az Ila. pont szerinti teľületi ellátási korzet orvosi rendelője:

Cím:

Telefon:

Rendelési idő:

Hétfő:

Kedd:

Szerda:

Csütöľtök:

Péntek: páratlan héten

páros héten
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2. sz. mellékleĺ
az e gészsé giigyi ellótósi szerződéshez

A SzolgáltalÚ álĺaI ellátand|i feladaĺuk

1 . Személyes és a műkodési engedélyb en rógzített rendelkezési álló iđőben folyamatos orvosi ellátást
nyiĄt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A győgyitő-mege|őző alapellátás keretében feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűľés, a beteg vizsgtĺ|ata, győgykeze|ése, egészségi
állapotának ellenőrzése, orvosi ľehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-
gy őgyintézeti v izsgá|atra, gy ő gykezelésre való utalása'

3. A terhes gondozásban való közreműködés, aházi gyermekorvos kivételével.

4. Sztikség esetén minden olyan közegészségügyi-j źrvánfigyi intézkedést meglesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekébęn szükséges.

5. Külon jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védooltást és azza| kapcsolatos tennivalókat,
b) fertőzo betegségekkel és feľtőző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos

tevékenységet,
c) kórokozó-hordozókkalkapcsolatostennivalókat,
d) éte|mérgezésekesetén sztikségesteendőket.

Az ész|e|t kózegészségügyĹjáľványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az źůta|a megtett
intézkedésekről értesíti a teľületileg illetékes Népegészségügyi IntéZetet.

6, Az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való ľészvétel.

7, Az életkorhoz kötött szurővizsgálatok elvégzése.

8. Külön engedély a|apjtn akézi győgyszertár kezelése.

9 . Külön j ogszabályban meghatfu ozott orvosi, orvos-szakéľtői feladatok.

1 0. Feladatait a ľendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában |átja e|.
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3. számú melléklet
e gészségiig1li ellátás i s zerződés hez

HASZNÁLATI sZERZonns

amely létrejött egyrésnő| a

Budapest Főváľos VIII. Keľület Józsefváľosi onkoľmányzat, mint az egészségügyi
kozszo|gá|tatásró l gondo skodó szerv

székhely. 1082 Budapest, Baross u' 63-67.

képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

- a továbbiakban, mint Megbízó -

másľészről

név:

székhely:

cégsegyzékszám:

bankszźtm|aszźtm:

képviseli:

mint megbízott egészségtigyi szolgáltató,

- a továbbiakban mint Szo|gáltató -

l.

a továbbiakban együttesen Szerződő felek között alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

Megbízó 2012' január l-től kezdődóhatállya| 2016. decembeľ 31. napjáig megbizza Szolgáltatót
az egészségiigyi el|átási szerzodés 1. sz. mellék|etében meghatározott körzet hazioľvosi teľiileti
ellátási kötelezettségge|, az alapellátási felađatainak teljes körű e||tttástya|, amit Szolgáltató
elvállal. Szo|gźútatő ęzze| źlwźi|a|jaMegbizőtól a hivatkozottkörzetben és az ottmeghatározoIt
háziorvosi ľendelőben és rendelési időben a helyi önkoľmányzatokĺól szóló 1990. évi LXV.
töľvény 8. $ (1) és (4) bekezdése, valamint az egészségügyľől sző|ő |997 , évi CLIV' törvény 152.

$-a szerinti területi egészségüryi alapellátási kötelezettség köľébe tartozó háziorvosi alapellátási
teendők e||áttlsźLt.

Megbizó az egészségügyi ellátási szerzódés 2' sz. me||éklete szeľinti feladatok ellátása céljából'
az egészségügyről szőlő 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatókról és az
egészségtigyi közszo|gáltatĺások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény, az önálr|ő orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései alapjrán, a szerzódés
megszíĺnéséig Szolgáltatő részére térítésmentesen biztosítja a házioľ'losi rendelő használatát,
adott orvosi rendelőben működő orvosok közott - annak (azok) megosztott haszná|atát, a
ľendelőhĺjz tartoző váró és mellékhelyiségek haszn á|attry a| egyĹitt.

Szolgáltató a részére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök hasznźÄatát

harmadik személy részére _ a jelen szerzódés szerinti megosztott hasznźilat, a helyettesítés és a

szakorvosképzés esetét kivéve _haszntilatra nem engedheti át..

2.

aJ.
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4' Szolgáltató az báziorvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés |' sz.
melléklete a|apj źtn átvette.

5. Szolgáltató koteles a térítésmentesen átvett helyiségeket a tőle elvárható gondossággal és
rendelteté s s zerllen has ználni, azok źi|ap otát me góvn i'

6.|, Szo|gźt|tatő a kaľbantartási és egyéb feladatok e||źtźsára Megbízó tészére 6.000-Ft/hó' azaz
Hatezer forint átalánydíjat köteles megfizetni havonta, vagy félévet követő hó 5. napjáig átuta| a
Megbízó részérę a Magyarországi Volksbank Zrt-nél vezetett 14100309-10213949-01000006
számű bankszámlaszámra. A felek megállapodnak abban, hogy az áúa|ánydíj összege évente a
KSH által megállapított inflációval növekszik.

6.f A Megbízó köteles az á||agmegóvás érdekében a hasznźůatľa átadott helyiségen belül felmerülő
karbantaľtási, javítási munkákat a 6.1 pontban meghatáľozott źúa|ánydíjon felül saját költségén
elvégezni' A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség berendezéseinek, a
poľtálnak, a homlokzatnak a karbantaľtásźtva|, i|Iető|eg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos
fe ladatok e||átásźlr a a Me gbiző kötel e s.

6'3, A Szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni:

a) a helyiség és az ahhoztartoző eszközok, berendezések áI|agźtnakmegorzésérő|,
b) a helyiségben folytatott tevékenység körében felmeriilő felújításról, pótlásľól, illetőleg cseréľől,
c) a hatósági, trĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan betaľtásáľól.

7 . A praxishoz tartoző működési és tizemeltetési költségek a Megbízót teľhelik az a|ábbiak szerint:

7 .1.. az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,
7'2. v i||amos.energiafo gy asztás koltsége;
7.3. gázlftités fogyasztźs dija;
7 .4. víz- és csatornadíj '

7 .5' szemétszti|itás költsége;
7.6. lifthasználati díj.

8. A praxishoz tartoző műkodési és üzemeltetési költségek a Szolgźitatőt terhelik az a|ábbiak
szeľint:

8. 1 . veszélyes hulladék szźń|itásźtnak költsége;
8.2. steľilizá|ő eszkóz működtetési és ellenőľzési költségei;
8.3. textíliák mosatási költsége;
8.4. internet haszná|at költsége;
8.5. takaľítási költségek;
8.6. a helyiség, illetve a feladatelláÍáshoz szükséges eszközök haszná|atttből eredő javítási,

pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8.8. ingóvagyontárgyak biĺosíĺása és az ehhez kapcsolódó költségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai anyag) kötszer, győgyszer, vegyszer' tű, fecskendó,papir, írőszer,

nyomtatvány stb.);
8.10. a Szolgáltató praxisához tartoző egészségügyi szakszemé|yzet illetve eryéb

foglalkoztatottak költségei;

9. Szerzodo felek rögzítik, hory a Szo|gá|tató a Józsefuárosi Egészségi'igyi Szo|gá|at á|ta|
ki fej l e sztett in form atika i a|ka|mazźsokat önkö lts é gi źr on i génybe vehęti.

10. Jelen szerződésben nem szabtiyozoÍt kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, tovźlbbá az
egészségügyi szo|gá|tatókľól és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló f003. évi
XLIII. tĺiľvény, valamint a szerződésben rögzitett egészségügyet érintő hatályos jogszabályok
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.
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11. Jelen szerződésben rögzitett melléklet a szerzodés e|vtiasrthatat|an részétképezi, azza| egyitt
éľvényes.

If . Szerzodó felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Amennyiben ez
nem |ehetséges, úgy apertárgy szerint illetékes bírősághoz fordulnak.

13. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, önkormányzati döntés formájában írásban
bĺíľmikor módosíthatj ák.

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és értelmezés után _ ahivatkozott jogszabályi rendelkezések
ismeretében _ mint akaratukkal mindenben megegyezót jőv áhagy ő|ag a|áírtźk.

Budapest, 201 1.

Megbízó
Budapest F.őváľos VIII. keľüIet

Józsefváľosĺ onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Ellenjegyzem:

Dľ. Mészáľ Erika

a jegyzót helyettesítö a|jegy ző

Szolgáltató

t...1
képviseletében:

1...1
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1' melléklet
a hasznáIati szerződéshez

Rendelkezésre bocslźtott létesttmény és helyiségek j egyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott hasznźůaÍźú Megbíző
Szolgáltató ľészére átadta. Szo|gá|tatő tudomásul vette, a működéshez sztikséges eszközök
fęnntaľtásáľól, felújítáSáról, karbantartásáľól, cseréjéről ideéľtve aZ értékcsökkenéssel
kapcsolatos költségviselés kérdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

f . A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

i

j
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