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Budapest J őzsefv árosi onkorm ány zat

s e l ő -te stĹi|ete számár a

Tĺsztelt Képviselő.testůĺlet!

Bakonyi Gáborné Dr Pintér Edít házioľvos bejelentette azon sztlnđékát, hogy a Budapest
Fővaros VIII. keľĺĺlet Józsefuarosi onkormányzat Képviselő-testülętének a haziorvosi
körzetekľől szóló 2512002. (VI.21.) szźlmí önkormányzati renđelete szerint az źitala terĹileti
ellátási kcitelezettséggel mfüödtetett Budapest Józsefuiíľos kozígazgatási tertilętén műktjdő 28.
számt háziorvosi korzet praxisjogát el kívĺĺnja iđegeníteni 2013. január 0I. napjától Dr.
Szolyka Tímea részére (3. sz. melléklet).

Dr. Szolyk a Tímea a Semmelweis orvostudományí Egyetem Általanos orvostudom anyi Kaún
végzett orvosdoktor (điploma száma:30811995, mfüödési nyilvantaľtás száma:546255463900'
valamint az Egészségiigyi Felsőfokú Szakiľĺínyú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság
2000. november 14. napjtn kiállított tanúsítványa a|apjźn a háziorvostan szakoľvosa) (1-2. sz.
mellékletek).

A praxist áwevo Dr. Szolyka Timea a Libeľtás 2005 Egészségngyi és Szolgáltató Betéti
Tarsaság (továbbiakban: Libeľtás 2005 Bt) beltagja, mint képviselő. A Bt-t a fővárosi Bíľóság,

ÉR Łdf;;{äTT

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:2012.július 19. . sz. napiľend

Tárgy: Javaslat házioľvosi pľaxĺsj og elĺdegenítéséľe

A napirendetĺyíItlzźtrt ülésen kell tráľgyalni, a hatźtrozat elfogadásahoz egyszeru/minősített
szav azaÍIobb s é s szüks é se s.

Elox'ÉszÍľo szenvpzprl pcysÉc: HutrĺÁNszolcÁlr,łrÁsĺ ÜcyoszľÁI.y siŕĄír !(\
KÉszĺrprrp: KÁltrĺÁNoY-PAP Ámns
PÉNzÜcyĺ FEDEZETET lcÉtĺypI./NEM IGÉNYEL. IGAZoLÁS :

Jocl roNrRoLL: Ĺ (
BnľBRĺpszrÉsnp ALKALMAS : t

.ý..\ta-A\Ą
RluÁľ Eonĺ,ł,

IEGYZO

Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X
Határ ozati j av as|at a bízottság szźlmár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humĺánszolgá|tatási Bizottság javasolja a
Képvi s el ő -te stül etnek az e l őteri es ztés mę úźn sy aIásźLt.

201? JÚL 1a. Wk!,,,



mint Cégbíľóság a Cg. 01-06-768239, számon cégsegyzékbe vette, székhelye: 1224 Budapest
Libertás utca 1I. (4. sz. melléklet)

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tV. (továbbiakban: oot) 1.$ (2)

bekezdésének a) pontj a szqint önálló orvosi tevékenység: a teľiileti ellátási kötelezettség
ktjrében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tcirvény szerint a háziorvos, a házi
gyermekorvos, a fogorvos által nyrijtott egészségügyi ellátás.

Az oot 1.$ (2) bokezdés c) pontja szeľint a pra'xisjog: az egészségügyi áIlałrtigazgatási szerv
áIta| az a) pont szerinti orvos tészére adott önálló orvosi tevékenység nýjtásara jogosító
engedélyben foglalt jog, amely alapjan onálló orvosi tevékenység területi ellátási
k<itęlezetts éggel, meghattrozott kciľzętbe n végezhetó .

A praxisjog olyan, szeméIyhez kapcsolódó vagyoni éľtéktĺ jog, amely jogszabáIyban
meghatáĺozott feltételek fennállása esetén eliđegeníthető és folytatható, de csak olyan orvos
részéte aki nem rendelkezik praxisjoggal, de a megszeľzéséhez szfüséges feltételeknek
megfelel.

onálló haziorvosi tevékenységet csak praxisengedély birtokában lehet folyatni, melynek
kiadásaľa az az źilamigazgatási szęrv jogosult, amely az adott praxisjoggal éľintett
egészségiigyi szoIgáItató mfüödési engedélyének kiadásráĺa jogosult, jelen esetben a Budapest
Fővaľos KoľmányhivataIaBudapest VI., VII., V[I., IX. keľületi Népegészségügyi Intézete.

A pľaxisjoggal rende|kező orvosnak a pľaxisjog elidegenítésére vonatkozó szźndékát a
települési önkoľmanyzatnak be kell jelenteni. Amennyiben az önkotmányzat az oÍyos ezen
szándékát elfogađja és a praxisjogot megszerczní kívánó orvossal az adott körzetben feladat-
ellátási szerződést kívan kötni, a pľaxisjogot megszereznikívźnő orvossal e|oszerződést köt. (5.

sz. melléklet)

Az ęIószetződésben az onkoľmányzat vá||alja, hogy ha a praxisjogot átvevő oľvos rendelkezik
az illetékes szakjgazgatási szerv áIta||<lá||itott jogerős pľaxisengedéllyel, az onkoľmányzat a
jelenleg a htzíorvosi körzetet mrikcldtető Bakonyi Gáboľné Dr. Pintéľ Edittel 20|2.0I.0I-én
a|áirt és érvényben lévő egészségĹigyi alapellátási megállapodással azonos feltételek szerint a
feladat-ellátási szerződést meg fogja kötni. (6. sz. melléklet)

Az oot. 2lB s Q) bekezdése a\apjźna feladat-ęlLźiźsi szerződés legľövidebb időtaľtama 5 év.

Amennyiben a praxisjogot megszerczni kívanó oľvossal a települési önkormanyzat nem kívan
feladat-ellát ási szerző dést kötni, enől nyilatkoznia kell.

A praxisjog átadásźnak jogszabá|yi akađálya nincs, amennyiben a|.lhoz az onkormtnyzat
hozzéi1árul.

SzĹikséges még a Dr. Pintéľ -Med Bt (székhely:1031 Budapest, oľ1ő utca 28.218,) megbízott
egészségiigyí szo|,gźĺItatőva| a20I2.0I.0I.napján alźirtEgészségůgyi ellátási szerzodés közös
megegy ezéssęl történő megszĹintetése. (7. sz. melléklet)

A Képviselő-testület hatáskörét a helyi önkormányzato|<rőI szóló 1990. évi LXV. tv.8. $ (a)

bekezdésében foglaltak szabtĺ|yozzźl<, mely szerint a települési önkormányzat kĺiteles
gondoskodĺi az egészségiigyi alapellátásľól.

Kéremazalábbihatźrozati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testület úgy dtint, hogy

l. hozzájáru|ását adja Bakonyi Gáboľné Dr. Pintér Edit pľaxisjogrának elidegenítéséhez és
kijelenti, hogy az áItala megjelölt _ a pľaxisjogot megszerczĺll kívanó - Dr. Szolyka
Tímeával (született: Zebegény,1969. decęmber 22. aÍIyja neve: Batics Mária, lakhely:
1224. Budapest, Libertás utca 11. f/1) a28. sz. háziorvosi körzetre területi ellátási
kötelezettséggel feladat-ellátási szerzőďést kívĺín kdtni, melynek feltételeirőI afe|ek az
előteľj esztés melléklet ét képező ę|őszerzodés szerint állapodnak meg.

2. a 1. pont alapjźn fe|hatalmazza a po|gármesteľt a praxisjogot megszereznl klvźnő
Libeľtás 2005 Bt-vel és az ellátáséľt l<lzáĺő|agosarl felelős Dr. Szolyka Tímea
házi orvo s s a| az e|ő szer zo dés aláír ás źlr a.

3. felhata|mazza a po|gźrmesteľt, hogy az előteľjesztés mellékletét képezó Egészségügyi
ellátási szerzőđést 20|3. januĺáľ I-tó| 20|7. decęmber 31-ig a pľaxisjogot átvevő
Libertás f005 Bt-vel és az ellátásért kiztrő|agosan felelős Dr. Szolyka Tímea
háziorvossal kösse męg az előszerzodésben foglalt feltételekkel akkor, ha az átvęvő
oľVos bemutatja az igazo|ásokat aľľa vonatkozóan, hogy a korzet működtetéséhez
szĹikséges valamennyi feltétellel ľendelkezik.

4. feIh*a|mazza apolgttrmesteľt, hogy az ĺinkoľmanyzat és a Dľ. Pintér MED Bt-vel, és az
eIlátásért felelős Bakonyi Gáborné Dľ. Pintér Editháziorvos k<jzött éľvényben Iévő, az
e|őterjesztés mellékletét képezo egészségiigyi ellátási szerzódés megsziintetéséľe
vonatkozó szer ző đés a|áír ásźr a.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: I-2.pont esetében: 2012. augusztus 3.

3-4. pont esetében: 2012. augusztus 3.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, zUlz.július 1 9.

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyzől ,,ŕ f%)/?

Dt.Mészár Erika
aljegyzo 20ĺ2 JÚL 0 g.
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5deink dicséľetes rendelkezése, hogý azok, akik hosszabb időn át tisztes

lulmányoknak és tudományoknak szente|ték magukat, s erről tanúbizony.

got tettek, tudományuknak és képzettségÜknek törvényes bizonyságát
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városban {községben)

megyében (országbant az Ą969, évben

&łarnbuľ hó Lź. napján született, a szilkséges műveltséget és az
ľostudományokban való jártasságát an1 |a,u& minősítéssel
,bizonyította, ezér|őt, a ránk ruházott hata|omnál fogva oHVosDoKToRRÁ
.attuk és az oruosdoktorĺ cím (dr. med.) haszná|atára fe|jogosítjuk.

lnek hiteléÜl ezt az oklęve|et részére kĺszolgáltattuk és Egyetemtink

csétjével, valamint saját kezű aláírásunkkal mogerősítettuk.

pdapest, 1975. évi žryfun|}a',r hő 23. napján
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ET UNIVERSITAS SCIENTIARUM MEDICINAE
DE SEMMELWEIS NOMI NATA BUDAP-ESTI NI

LECTURIS SALUTEM!

Laudabi|e maĺorum nostrorum instĺtutum est ut qui honestĺs studiĺs atque
artibus dĺu sese dediderunt et eorum affirmationem praebuerunt debitum
eruditionis suae testimonium legitimo acquirant modo.
Cum itaque

,Uĺwetp*{afu,

quáe in cĺvitate (pago) rłbisĺ,a comitatu (regno)

die uigł;ĺna k,uÍúő mensis fuoognbr ĺg

est et quae debĺtam eľuditionem suaín et Medicinae perĺtiam

competenti DOCTCIREM MEDICINAE pronuntiavimus

damus Ěi potestatem tl|ulo doctoris medicinae (dr. med.)

ln quorum omnium fidem DlPLOMA ľroolmabľg Unłversitatls slgil|o munitum et

subscriptionibus manibus propri|s ŕirĺnatum El datum eet'

Budapestin i, aieĺli1l*Í,nd tut ĺx menel* ${řŕ4ł''ffi .,{' äfi no łĺĺĺ.ĺ,ĺĺĺv

3ą,łt,
Ä^o+\Lx|N nata €

ł'l,l,łąLuőo
et declaravimus et
utendi.

ď9

Q.^
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Az EgészségÜgyi Fe|sőfokú Szakirányú Szakképzési ěs
Továbbképzési B izottság

tanÚsítja, hogy

dn SzolykaTimea UmőĺÚr

aki szÜ|etett Zebegény, 1969'december 22.

és dip|omáját a Sernmelweis orvostudományi Egyetem

Á|ta|ános orvostudományi Karán/Szakán 1995. évben szerezte.

a k<jvetelmények e|óírásainak e|eget téve

Házioruostan - bóI

..- neg#ĺéić eľedménnye| szakvizsgát tett és így szakképesítést

szeĺzett. Fentieknek megfele|óen a házÍorvos

szakoľvosa cím használatáľa jogosutt.

Budapest, 2000. év november hő 14.

)
..--i

i ,.,,1.ę-''z-s>p ( tzr',-
\( aSzakvizsgáztató --

..'.1-.'-E{zoitság
.'. 'i, elnöke

aY t,-$

€*,š.s i{.il
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Budapest Főváros VIII. kęľtilet
Józsefu árosi onkoľmanyzat
I-Iumánszol g éLJltatÁsi Ügyosaál3'
Ínténrĺény feliigye leti lľoda

Bolĺáné Faľkas Maľianna
kodavezető részéľe

Tisztelt ltodavezető Asszonv !

Dľ Pintér Edit / Bakonyi Gáborné/ 20L3. év elejétől nyugdíjba vonuláso-
mat terĺ'ezeĺn. |992.a5.1'5. óta dolgozorn a Szigony utcai felnőtt hrázĹ
oľt,'osi rendelőbęn.
A folyamatos betegellátas megoldódna, amennyiben dr Szoly'ka Timea
vinné tovább apľaxist.
Kéľem a Józsęfuáľosi onkoľmanyzattéĺnogatźlsát abban, hogy dr Szolyka
Timea vállalkozó háziorvosként errnek a teľtileti ellátasi kötelezettséggel
rendelkezĺi pľaxisnak a mtĺködtetőj e lehęssen.
Amennyiben dľ Szolýa Timeát elfogadját kéľem szándéknyilatkozatuk
íľásbeli megadásrít.

K<isz<inettel:

Budapest, 2012. junius 04.

t' u^. -
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/ Bakonyi Gáboľné/

t 5ô 3.3,-q 3sď"Yo

dľ Szolvka Timea

oű śc \*4 rY Xc
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A Libeľtĺ{s 20s5 Egészségügyi és Szotgáltatató Betéti Táľsaság lětreíozásáiól, j 
'

amely !éĺĺejott az i997. CXLrv. ton'ény.'- továbbiakban Társasági Torvény - iot'.:losr $.á . . .

a|apjźnazalábbiak szerinÉ: '.'].; :.'].'''

I.

A táĺsaság cégneve: Libertás 20Ü5 Egészségiigyi és Szo|gń|tatő Betéti Tářsaság

.Ą cég rov'idíteťt elner'ezése: Libeľtás 2005. Bt.

A társaság székhelye: 1224 Budapest' Libeĺtás u. i 1.

A társaág fióktelepe: 2o30 Élť, Római u.24.

A Íársaság tartama: hatbozatlan idő

A társaság tevékelry'ségének kezdete: a cégbirósági bejegyzés napja.

n.
A taĺsaság be|tagjďi/

Đr. Szolyka Tímea /sz: Budapest, 1969. december 22. aĺ: Batics Mária, szem szánl:
?6912?21790 l |akh: 1224 Budapest, Libęĺás u. l 1.

A társaság kiiltagia/i/

Maros Tĺmás ĺ sz: Budapest, 1956. május 10. an: Kiss A.nna, szem'szánr:
I5605l002t0/ lakh: 1067 Budapest' EotvÔsu. ii. Í)1.

A bettag kijeienti, hogy más kozkereseti társaságnak, il'letve más betéti társaságnak nem
beltagia.

ili.

é. társaság tevékenységi kłiľe / TEÁOR szeľint,/

A táľsaságfő tevékenysógi kłiľe:

85ĺ2 Jár+óbeteg - ellátás



További telékenységi kör<ik:

2211 Könyv.kiadás
?213 ldősza.\i kiadvány ksadása
2215 E-eyéb kiadás
f223 Konyv-kotés
2f25 Kisęítő nyomdai tevékenység
5l90 Egyéb nag}_kereskedelem
5242 Rułrazati kiskęreskedelem
5247 Konyv-, tijság-, papíráru - kiskeĺeskedelem
5f63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
55l0 Szállodaiszolgáltatas
5540 Baĺok' hasonló vendéglátás
7012 Ingatlanforgalmazás,I02a Ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése
7031' Ingatlaniigynöki tevékenység
71l0 Gépkocsikolcsonzés
7230 Adatfeldolgozás
7260 E-ayebszámítástechníkai tevékeny'sćg
7413 .Fiac- éskozvéleménv-kutatás
744a Hirdetés
7481 Fényképészet
8042 Felnőtt.és egy*éb okĺatás
8514 Egyéb human-egészségtig1.'i ellátás
9211 Film-videóg-l'ártás
9,?If Film.'videóterjesztés
9?13 Mozgóképvetĺtés
9?31 All.ĺotó és előadó művé.szet
9232 Művészeti kiegészíő ĺevékeuység
9?34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoaatás
9240 Híńgynôkségitevékenység
9f72 Máshova nem sorolható eryéb szabadidős tevékenység
9304 Fizlkai kozérzetetjavító szolgá|tatás

rv.
Ä táľsasági vagyon mértéke és ľendelkezésre bbcsáfása:

A tarsasá-e vagyotra: 20'000. Ft-. azaz /húszezer forinť készpénz mel;'et a tagok e
szelző<lés aiáírásakor bocsátanak a Íársaság rendelkezésére, az ałábbiak szerint:

Beltag 10.0Ü0. Ft.-
Ktiltae 10.000 Ft.-
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A tagok kiĺzľeműkłidéséntk rnódja és díjłzása:

Ä tá"rsaság beĺtagia a társaság ter'ékenységében személyesen kozremiikođik, tag9ág
jogviszony a|apján, A beltagot személyes kozreműkodéséľt a ny'ereség terhére díjazas iileti
meg' Eĺurek mértékét és esedékességét a társaság vaiamennyi tag áltď hozott határozaítal
äLlapitjameg.

Felek megáilapodnaJ< abban, hogy a beltag |átja el a társaság gazdaság1 és
admini sarafi v ťe|adat ait.

A lailtag él a személyes közĺemiikodés jogával a tzlrsaság adminisztľációs feladatainak
ellátásában.

vI.

A táĺsaság üzletvezetése:

A társaság ĺizletvęzetéséľe a' beltag jogosult és onállćlan járhať el. Az ijz]etvezető
kijelenti, hogy vele szemben a Tá'rsasági Torvény vonatkozó ręndęikezéseiberr megielolt kizaró
okok nem állnak fem. A munkáltaĺóijogokat a beltag g-valcorolja

A fi{ľsaság képviselete; a cégiegyzés nlódja: beltag önáĺlóan'

A társaság képviseletét a beltag iátja eI.

AtáĺsasźLg cégiegyzése akkćnt töÍténik, hog1,' a géppel vagy kézzel iĺt. előnyomoťt vagy
nyomtaĺott cégszor,eg alá a Beltag képviselő a teljes nevé't egyedül' oruĺ]lóan írja a biteles
eéga|źĺíĺ źtsi nyilatkozatának megfel elően.

Ý-II.

A nyereség és r'eszteség viselése:
A tagokat i beltagot és kĺiitagot, /lailtagokat/ ! a mérLeg szerinti tiszta eredmény i

nyereség / betéteik aĺźnyźiban illeti nreg, ha nincs eftől eltérő egyhangu batározat' A tagok az
esetleges veszteséget beteteik arálryában viselik. A kriltaýotrď csak a betéti€/ik./ erejéig
felel/neV.

A társaság valamennyi tag részvételével hozott egyhangu hatźLÍozatta] dĺĎnt az éves
n-vereség teľhere a iagok által felvehető ľravi nyereségeIőleg mérlékéľől' valarrint aľról, hogy a
n1,ereség mekkora része kenil 'ťelosaásra.

}TItr.

ń/iEgvéb ľendelkezések:

:t jelen szerződésben 'nem szabályozott kéĺ<!ésekben az |997 ' C)ĹiY. tv.
ľenĺlelkezéseit kell alkalnazni.
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Ięlet sz'erzódśst a frlek elolr,asás után, rnint akaratukkai mindeĺlben megegyezőt az
alulíĺoft helyelł és napon jóváhagyőlag a|áirták'

'Felek a szerződés elkészítésévei és a cégbíróság előtti eliárással Dr, Tőzsér.Péter
t''s}nédet bíaák meg.

Jt ĺź \

rtJ I r,1 I tl.
ĺ!l; i. ĺł',Lý- ĺ li.-,vÝ-\v.V y' i

Dr. Szo|yka Tímea l
beltag

,''ilíaros Tamás- kültag

EII enj egv ezte és eg.vsé ges szerkezet b e fo gla|ta :

ĺ,ĺ ĺ ,,o
W.Y&ĺľĺ€#sĺ

,,Ě' t'J:ŕffi:''Ęľ*.'*
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5. sz. melléklet

Feladat.ellátási e|őszerződés

amely létrejött egyrészĺól' a

Budapest Főváľos YIII. keľůĺlet Józsefuáľosi Onkoľmányzat, mint az egészségügyi
kozszolgáItatásró l gondo sko d ő szerv

cím: 1082 Budapest, Baross ll. 63-67.
adőszám.. I 57 3 57 I 5 -2- 42
statisztikai számjel: I 57 3 57 I 5 -84| 1 -32I -0I
töľzskónyvi azonosító szźlm.. 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszĺíml aszźm: 1 4 1 003 0 9- 1 02|39 49 -0 1 00 000 6
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név: Libertás 2005. Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
széIúle|y :|224. Bldapest, Libeľtas utca 1 1

cé gs e gy zékszźlĺrl. 0 l - 0 6 -7 6823 9 02
ađő szźm.. 22 I 40 3 3 I -2 - 43
stati sztikai számj eI:22 I 403 3 I -8 5 I f -2| 2 - 0 I

bankszáml asztm:I 17 I 1041 -299 12429
képviseli: Dr. Szolyka Tímea
mint me gb izott egészsé gügyi szoIgá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A -továbbiakban együttesen Felek között- alulíľott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

1. Az e|őszerzőđés tárgya a teľületi ellátási k<jtelezettséggel műkodő, az önkormányzat
kötelező feladatkörébe taftoző, Józsefuáľosi 28. szttmű felnőtt hĺŁiorvosi korzet teľiileti
ellátási kötelezettségge| végzendő alapellátási feladatainak a teljes köľií ellátásĺíľa
végleges feladat-ellát ási szerzođés megkĺitése.

2. lľr/regbíző kijelenti, hogy jogosult szerzőđést kötni a Jőzsefvźnosi 28. száĺĺl felnőtt
betegellátási körzet háziorvosi felađatainak e||átására, mivęl a ktjrzetben jelenleg ĺjnálló
oľvosi tevékenységet folýató Dr. Pintér Eđit praxisjogát el kívánja idegeníteni 2013.
januráľ 01. napjától a praxisjogot átvevő Dr. Szolyka Tímea tészére. Felek rögzítik, hogy
a praxisjog megszűnésére, átrvhźzásźra, a hatályos jogszabźiyi rendelkezésęk az
iľrányadóak.

3. Megbiző 5 éves határozott ídotartamĺa 2013. januaľ 01 . napjátóI 20I] . december 3 1.

napjáig a Libeľtas 2005 Bt-vel (képviseli: Dr. Szolyka Tímea), mint SzolgáItatőva|
feladat-ellátási szerzódést kívan kötni a kerĹiletben lévő, a 2512002. (VI.21.)
<inkormányzatí renđeletében meghatározott 28, sz. felnőtt háziorvosi köľzet ęIlźĺź.sáta.
Az ęIőszęrzőďés alapjtn Felek szerződést kĺjtelesek kötni abban az esetben' ha Dr.
Szolyka Tímea a }i4egbíző rendelkezésére bocsátja a Buđapest Főváros
Koľmányhivata|a Népegészségügyi Intézete (továbbiakban: ANTSZ) területileg
illetékes intézetejogerős határozatát arról, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez
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4.

SzĹikséges feltételeknek, valamint renđelke zik az łNľsz _tevékenységľe vonatkozó-
j ogerős praxisengedélyével.

A Szolgáltatő az e|ószeruődésben véilalja, hogy a végleges feladat-ellátási szerzőđés
hatáIyba lépésének napjátóI fęladatait a szak'rla szabá|yai szeľint, a háziorvosí, hźzi
gyermekorvosi és fogoľvosi tevékenységrő| szől'ő 4l2000.(II.25.) 

'EĹiM. 
renđeletben

foglaltaknak megfelelően, teľĹileti ellátási kcitelezettségge|, az ANTSZ mfüĺjdési
engedélyében meghatźlrozott ľendelési időben, ahźniorvosi körzętękľóI szőIő 2512002.
(VI. 21.) sz. ĺinkormányzati ľendelet l. sz. mellékletét képező 28, szémí korzethez
tartoző utcajegyzék szerinti tertileten eIlátja. A Szolgáltató feladatait személyesen Dr.
Szolyka Tímea házioľvos |átjae|.

Megbíző az oĺá||ő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. t<irvény (továbbiakban oot)
vonatkozó ľendelkezései alapjĺín aSzo|gáItatő részére kizaľólagos hasznáIatíal, - átadás.
ánvéÍs|i jegyzőkönyv a|apján - térítésmentesen biztosítja az Egészségiigyi ellátási
szerződésbeĺ rogzített háziorvosi rendelő és kapcsolódó helyiségek haszná|atźú, a
szerzőđés 2. pontja szeľinti időponttól.

Felek megállapodnak, hogy az EgészségĹigyi ellátási szerződésben szabá|yozzák a
feladat ellátás feltétęleit, melynek lényeges elemeit jelen előszeľződés 7.-. pontjai
tarta|mazzák.

S zo|gźůtatő kĺjtel e s tov źtbb á:

7.I. az országos Egészségbiztosítási Péľ.ztáľĺal' (oEP) egészségügyi alapellátási
szolgá|tatásrafi nanszírozásiszeruőđéstkötni,

7.2, az egészségtigyi tevékenységre szóló műkĺidési engedélyének tartalma szeľinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi fęltételekke| végezni. Az ellátás
binonsźąáért a háziorvosi pľaxisj og tulaj donosa egy szeméIyben felel,

7.3. az ellátási feladatokat e|Iátő orvosok MoK tagságátigazolő dokumentumot, és a
sztikséges mfü<jdtetési jog megszerzését, valamint a területileg illętékes
Népegé szsé gtigyi Intézet által kiadott műkö dési engedélyét biztosítani,

amelyek j elęn szetzł5dés hatálybalépésének feltételei.

Megbíző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szeruóđés 3. pontjában megjelĺilt adatokat
tartalmaző, vá||a|kozóként végzeĺdő haziorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbiző képviselőjének eľedetiben bemutatta, és azok egy-egy
fénymásolt pé|đźnyát aMegbízőnak legkésőbb jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg
átađja. A fenti adatokban bekövetkező vźitozást a SzolgáItató k<jteles Megbízónak 30
napon belül írásban bejelenteni.

Szolgáltató kĺjteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni. E kötelezettsége alól
csak külonĺisen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató ktjteles
helyettesítéséľől a hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

Az ügyeleti ellátást a Megbiző biztosítja az ugyeletre vonatkozó külön szęrződés
alapjtn.

Szolgáltató kcjteles munkanapokon a 1, sz. mellékletben meghataľozott háziorvosi
rendelőben és beosztás szerinti napokon ľendelést l'artanl. Szolgáltató a rendelési időt
csak a Megbiző képviselőjének jóvahagyásáva| és a műk<jdési engedélyben rogzítve
módosíthatja. Kerületi ellátási érdekből kiilönleges helyzet alkalmával, a teriiletileg
illetékes Népegészségtigyi Intézet jőváhagyásával a Megbíző is kezdeméĺyezheti a
rendelési idő módosítását.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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16,

|2. Szolgáltató köteles aháziorvosi rendelőben a 2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a
jogszabáIyok által előírt feladatokat e szerzőďésben rĺigzítetteknek megfelelően ellátni,
és betegtájékoztatók kozzététe|éľől gondoskodni.

13. Szolgáltató kĺjteles a jelen szeľződésben részletesen meghatźnozott feladatainak
el|átásávaI kapcsolatos, a területileg illetékes NépegészségĹigyi Intézet és a KSH részére
küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az áItalakeze|t adatbázist megonzru
és a szęmélyes adatok védelmérę vonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betartani,
valamint köteles a jogszabźiyokban előírt nyilvántartásokat vezetni és adatvédelmi
szabá|yzatot megalkotni, tovźlbbá a Megbiző részére, je|en szerződésben részletesen
meghatározott feladatainak e||źtástlva| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb,
j o gszab á|yb a nem ütkö ző adatot, információt szo l g áltatni.

14. Ję|eĺ szęrződésben részletesen fęlsorolt feladatok teljesítéséhez sztikséges ingatlan és
ęszkĺjzĺjk haszná|atba ađástlrő|, jelen szerződés ęlválaszthatatlan részét képezo 3. sz.
melléklet szerinti hasznźiati szerzódés rendelkezik.

15. A feladatellátás biztonsága érdekében Megbíző éveĺte ellenőtzí a szerzodésben vállalt
kötelezettségek teljesítését, melynek keľetében Szo|gáItatő Megbízó rendelkezésére
bo c s átj a az ęIIęnőr zéshez szfü sé ges adatokat' info rmáci ókat.

Szolgáltató a keľületi egészségügyi alapellátás zavarta|an és folyamatos ellátása
érdekében együttmfüödik az e fęladatokban k<jzremfüödő más szolgáltatókkal és a
Mesbízóval.

17.I. A feladat-ellátási szęrződést Felek a másik féIhez írásban íntézett felmondással, hat havi
fęlmondási idővel megsziintethetik, mely felmondás kizárőlag a hónap utolsó napjáta
szólhat.

|7,2, Amennyiben a SzolgáItatő a hat havi felmondási időnél ľövidebb időre kivánja a
feladat-ellátási szerzőđést megsztintetni, k<iteles a felmondást kcjzvetlenül megelőző 12
hónapban - a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezo Haszná|ati szerzőďés szerinti
múködési és üzemeltetési költség_ a Megbíző áIta|' nffitott tiímogatás visszafizetésérę.

18. A felmondási iđő a|att a Szolgáltató ktjteles szeľződési kötelezettségeit változat|anul
teljesíteni, amelyet Megbíző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útjan ellenorizhet. A
szeruĺĺđés megszűnésekor a SzoIgźlltatő köteles atészére téľítésmentesen átadott rendelő
helyiséget Megbízónak leltaĺ szerinti jegyzőkönywel visszaszolgźitatni. Szo|gá|tatő a
szerződés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt.

19. JeIęn szerződésben nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgrári Töľvénykĺinyv, valamint a
szeľződésben rcgzített egészségiigyet érintő hatályos jogszabtt|yok rendelkezéseit kęll
irány adónak tekinteni.

20. E, szerzódésben rögzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatat|arl részét képezik,
azokka| egyutt érvénye s.

21, Felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. AmennyĹben ez
nem lehetséges, úgy apertáĺgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

22. Jelen szeruődést Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatjak. A közos
megegyezéssel történő szęrződésmódosításhoz tinkormĺányzati dcjntés sztikséges.

Jelen elő szeľző dé s az aláít ás napj áv aI válik érvénye s s é.
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Jelen előszerződés 4 szźnnozott oldalból 6 egymással megegyezo ercdeti példĺínyban készült,
melyet Felek elolvastak, éľtelmeztek, és mínt akaratukkal mindenben megegyezőt
j ó vahagyó |ag alźtírtźk,

Budapest, 2012. augusztus.... ...

Megbiző
Budapest Főváľos VIII. kerület

Jĺózsefváro si Onko ľm ány zat
képviseletében

Dľ. Kocsis l&/Iáúé

polgáľmesteľ

Pénzugyifedezet: ...Dátum:

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané

P érzngy i IJ gy o sztáIyv ezetó

Jogĺ szempontból ellenjegyzem:
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Mészĺĺr Erika
a|jegyző

Szolgáltató
Libeľtás 2005 Bt.
képviseletében:

Dr. Szolvka Tímea
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6. sz. melléklet

BcÉszsÉcÜcyI FELADAT.ELLÁTÁSI sZERZoors

amely létrejött egyrésnó| a

Budapest Főváros VIII. keľůĺlet Onkormányzat mint az egészségiigyi k<izszolgáltatásról
gondoskodő szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszám.. I 57 3 57 | 5 -2-42
statisztikai számj el : I57 357 15 -84I I.32I -0I
töľzskönyvi azonosító szám: 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszźlm: 1 4 1 0 03 09- 1 0f I 3 9 49 -0 1 0 00006
továbbiakban mint, Megbízó

másľészľől
név: Libeľtás 2005. Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság
székhely: LZ24.Bldapest, Libertas utca 11

c é gs e gy zékszźĺrl. 0 I -0 6 -7 6823 9 02
adő szźtm 22 I 403 3 I -2 - 43
statisztikai szźlmje|:ZZl 403 3 1 -8 5 1 2-212-0|
bankszáml aszám: I 17 I I 0 4 I -29 9 12429
képviseli: Dr. Szolyka Tímęa
mint megb ízott egészsé gügyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

szęrzőđő felek között alulírott helyen és napon az a|ábbí feltételekkel:

A'szerződés táľgya

1. Megbiző 5 éves határozott időtartamľa 2013. januĺĺr 01. napjátő| 20|7. december 31

ĺapjźlig megbizza Szolgáltatót a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott
haziorvosi ktjrzetben terĹileti ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak
teljes könĺ ę||átásáva|, amit Szolgźitatő elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szo|gáItatő ezze|
átvá|Lalja Megbízótól a jelen szerzođés 1. sz. mellékletében rogzített körzetben és egyénľe
szabott háziorvosi rendelőben és ľendelési időben a helyi ĺinkormĺínyzatok'tő| sző|ő 1990.
évi LXV. törvény 8. $ (1) és (a) bekezdése' valamint az egészsé.grigyről szőIő 199]. évi
CLN. törvény 152. $-a szerinti teľületi egészségügyí a|ape||átási kötelezettség körébe
tartoző egészségĹigyí e||átását. Felek rogzítik, hogy Megbízó Képviselő-testiilete jogosult a
jogszabá|yi keretek kozott a lakosságszám esetleges módosulásának megfelelőęn a
korzetek hataľainak meghatfuozására és módosításaľa, az egészségtigyi hatőságga| és az
éľintettekkel való egyeztetés után a területi ellátás legmegfelelőbb módjának
kivźiasztására.

t6



F'elek jogai és kiitelezettségeĺ

2. Szolgź:Jtatő a házioľvosi teendoket az egészségĹigyľől szóló 1997. évi CLIV. towény, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺirvény, továbbá a háziowosi, hźni
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekĺől szőIő 412000. (II. 25.) EiiM rendelet
előírásai, valamint a jelen szeruodésben foglaltak szerint kötelęs ellátni.

2.I. Kcjteles ellátni a teriiletén lakó, a külön jogszabáIyban foglaltak szeľint hozzá
bejelentkezett és az áItala elfogadott biztosítottakat.

2.2. Az e|Iátanđő szolgá|tatások tételes meghataľozásźń je|eĺ szerződés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

3. Szolgáltató köteles továbbá:

3.1. az oľszágos Egészségbiztosítási Pénńárral (oEP) egészségügyi alapellátási
szo|gáItatźlsrafinanszirozásiszerzodéstkötni,

3.2. az egészségtigyi tevékenységre szóló mfüĺjdési engedélyének tartalma szerinti
személyi feltételeknęk megfelelő személyi feltételekkę| végezni. Az e||átás
biztonsźryźtért a hź.zi owo si praxi sj o g tul aj dono s a e gy szem é l yben fel el,

3.3. az e||átásí feladatokat ellátó orvosok MoK tagságź.ĺ igazolő dokumentumot, és a
szfüséges műkĺjdtetési jog megszerzését, valamint a teriiletileg illetékes
Népe gészsé gtigyi Iłxézet által kiadott múködé si engedélyét biaosítani,

amelyek j e|ęn szerződés hatálybalépésének feltételei.

4.

5.

lMegbíző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szerzódés 3. pontjában megjelĺilt adatokat
tartalmaző, vállalkozóként végzenđő háziorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy
fenymásolt pé|dányát a Megbizőnak legkésőbb jelen szerzóđés aláírásáva| egyidejiĺleg
źńaĄa. A fenti adatokban bękövetkező vá|tozást a Szolgá|tató köteles Megbízónak 30
napon belül írásban bejelenteni.

Szolgáltató kĺiteles a háziorvosi teendőkęt személyesen ęllátni. E kötelęzettsége alól csak
kiilĺjnösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgá|tatő kĺjteles helyettesítéséről
a hatályos j ogszabá'Iyi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

Az ügyeleti ellátást aMegbíző biztosítja azugyeletre vonatkozó külön szerződés a|apjźn.

Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. męllékletbęn meghatározott házioľvosi
rendelőben és beosztás szerinti napokon rendelést l.artaĺi. Szolgáltató a renđelési időt csak
a Megbíző képviselőjének jőváhagyásával és a mfüödési engedélyben rogzítve
módosíthatja. KeľĹileti ellátási érdekből különleges he|yzet alkalmával, a teľületileg
illetékes Népegészségtigyi Intézet jőváhagyásával a Megbíző is kezdęményezheti a
rendelési idő módosítását.

Szolgáltató köteles a háziorvosi ręndelőbęn a 2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a
jogszabáIyok által előíľt feladatokat e szerzőđésben rtigzítetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékoztatőkkozzététęIéľőlgondoskodni.

Szolgáltató köteles a jelen szerződésben részletesen meghatźrozoÍt feladatainak e||źĺtásáva|
kapcsolatos, a területileg illetékes Népegészségügyi Intézęt és a KSH részére küldött
jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató koteles az tĺ|ta|a keze|t adatbtaĺst megőrizni és a
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személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabtĺIyi rendelkezéseket betaľtani, valamint
köteles a jogszabá|yokban előírt nyilvántartásokat vezetti és adatvéđęlmi szabályzatot
megalkotni, továbbá a Megbíző tészére, je|eĺ szerződésben részletesen meghataľozott
feladatainak eL|átáséxa| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabáIyba nem ütköző
adatot, információt szolgáltatni.

10. Jelen szęrzőđésben részletesen felsoľolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan és
eszközcjk hasznáIatba ađásárőI, jelen szerzoďés eLvá|aszthatat|an részét képezó 3. sz.
melléklet szerinti haszĺáIati szerzőđés ręndelkezik.

11. A feladatellátás biaonsága éľdekében Megbízó évente e|Ienorzi a szęrződésben vállalt
k<itelezettségek teljesítését, melynek keľetében Szolgáltató Megbíző rendelkezéséľe
bo c sátj a az e||enőr zé shęz szüks é ge s adatokat, informác i ókat.

|2. SzolgáItatő a keľületi egészségügyi a|apellátás zavartalan és folyamatos ellátása érdekében
együttműkciđikaz e feladatokban kĺjzremfüöđő más szo|gáItatőkkal és aMegbizőva|.

13.1.A je|en szerződést a felek a másik féIhez írásban intézett felmondással, hat havi
felmondási idővel megsztintethetik, mely felmondás kíztlrőLag a hónap utolsó napjfua
szólhat.

I3.2, Amennyiben a Szolgá|tatő a hat havi felmondási időnél rövidebb időre kíváĺja a
szerződést megszüntetni, köteles a felmondást közvetlenül megelőzó |2 hónapban - a jelen
szerződés 3. sz. mellékletét képező Haszná|ati szerződés szerinti mfüĺjdési és tizemeltetési
kö ltsé g- a Me gbiző által nýj to tt támo gatás vi s s zafizeté s ére.

|4. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles szeruőđési kötelezettségeit változat|anu|
teljesíteni, amelyet Megbíző Szo|gźitatőhoz rendelt ęllenőre iÍján ellenőrizhet. A
szerzodés megszűnésekor a Szolgáltató kötęles a részére térítésmentesen átadott rendelő
helyiséget Megbízónak leltár szerinti jegyzőkönywel visszaszolgźitatni. SzolgáItatő a
szerződés megszűnése ęsetén elhelyezésre nem tarthat igényt.

15. Je|en szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgaľi Tĺirvénykönyu, valamint a
szeruődésbeĺ rcgzített egészségügyet éľintő hatályos jogszabźllyok rendelkezéseit kell
iľanyadónak tekinteni.

16. E szerzőďésbeĺ rogzített mellékletek a jelen szerzođés e|vźiasńhatat|an részét képezík,
azo|<kal e gyĹitt éľvénye s.

|7. Szerzodő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľendezik.
Amennyiben ez nem lehetséges, űgy aperttltgy szerinti illetékes birősághoz fordulnak.

18. JeIeĺ szerződést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják. A közĺjs
megegyezéssel tĺinénő szerzoďésmódosításhoz cinkoľmányzati döntés szfüséges.

Je|en szerződés készült 4 oldalon, 6 egymással egyezo példanyban, melyet a felek elolvastak,
éľtelmeztek és mint akaĺatukkal mindenben megegyezőt jővthagyólag a|áírtźk.

Mellékletek:
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1. sz. melléklet: körzet és rendęlési idő meghatźrozás

2. sz. melléklet: a Szolgźitatő ház;iotvos által ellátandó feladatok

3, sz. mellékl et.. Haszná|atí Szerzódés

Budapest, 2012. augusztus ...

Megbiző
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet

Józsefváľosi on koľm á ny zat
képvise|etében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Pénzügyi fedezet:... ....Dátum:

Pénzügyileg el lenj e gyzem :

Páris Gyuláné

Pénztigyi TJ gy o sztźiyv ezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika
a|jegyzó

Szolgáltató

Libeľtas 2005 Bt.
képvĺseletében:

Dľ. Szolyka Tímea
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ő./I sz. melléklet

az egészségügłi ellátasi szerződéshez

lKörzet és ľendelési idő meghatározás

A Budapest Fővĺíros VIII. keľĹilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testületének a
háziorvosi körzetekľől szóló 2512002. (vI.21.) önkormĺínyzati rendelet szerinti
meghatźrozott területi ellátási kötelezettséget biztos ítő korzęt.

I l a. EL|átási teľĹilet :

28. oľvosi ktiľzet

Tömő u 4-8,5,
Práteľ u34-36-38-40,
Nap u 35-37-39-41,42
nagytemplo m u 4-6-8-12lB
Leonardo da Vinci 24-42.31-41.
HochJu5

1/b. A körzet lakosságszáma a szerzőđés a|áftásakor: 588 fo (2012)

A felađat-ellátás jellege: felnőtt hĺŁioľvos

Az Ila. pont szeľinti teruleti ellátási korzet orvosi rendelője:
Cím: l083 Budapest VIII. keľĹilet, Szigony utcaZlb.
Telefonszám: 06lI l 12109537

Rendelési idő:

Hétfo: 15-l9.00 óra,

Kedd: 8-12.00 óra

Szeľda: 15-19.00 óra

Csütörtök:8-12.00 őra

Péntek: pátat|alhéten 8-12.00 óra, páľos héten 15.19.00 óra
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l. sz. meĺĺéklet

a használati szerződés hez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis műkĺjdése esetén megosztbtt haszná|atźú Megbiző
Szo|gźńtatő részére źúadta. Szolgáltató tudomásul vette, a működéshez szĹikséges eszközök
fenntaľtásáról, felújításáról, karbantartásáról, cseĘéľől ideértve aZ értékcsökkenéssel
kapcsolatos költségviselés kéľdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

2. A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1083 BudapestVIII. kerület, Szigony utca2lb'

váróterem

oľvosi rendelő

ö|tözo

szemé|yzeti mosdó

beteg mosdó (női.férfi)

2l



6/2.sz. melléklet

az egészségüg,li ellótósi szerződéshez

A Szoleáltató által ellátandó feladatok

1. Személyes és a működési engedélyben rĺigzített rendelkezési á11ó időben folyamatos orvosi
ellátást ny$t az egészségi áIlapot megőľzése, a betegségek megeLőzése és gyógyítása
céljábó1.

2. A gyógyító-mege|ozo alapellátás keretében feladatköľébe tartozik különösen az egészséges
Iakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vízsgá|ata, győgykezelése, egészségi
állapotanak ellenőrzése, oľvosi ľehabilitációja, illetve sztikség esetén szakoľvosi vagy
fekvőbeteg- gyó gyinté zetí vízsgáIatra, gy ő gykezelésre való utalása.

3. A terhes gondozásban való közremúködés.

4, Sziikség esetén minden olyan közegészségngyí-jźlrvźnyugyi intézkedést megtesz, amely a
lakosság egészségének megóvása éľdekében szfüséges.

5. Külön jogszabá|yokbarl foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azza|kapcsolatos tennivalókat,

b) fertózo betegségekkel és fertőző betegségekĺe gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenységet,

c) kórokozó-hoľdozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) éte|mérgezések esetén sztikséges teendőket.

Az ész|elt közegészségngyi-járvarlyugyi és egészségügyi hiiínyosságokľól és az á|ta|a
megtett intézkedéselľől értesíti a terülętileg illetékes NépegészségĹigyi Intézetet.

6. Az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel.

7. Az életkorhoz kötĺitt szíiróvizsgálatok elvégzése.

8 . Külön en g edély a|apj án a kézi gy ő gy szertár kęzelé se.

9 . Ktilön j o gs zab á|yb an me ghatźr o zott orvo si, orvo s- s zakéľtő i fe ladatok.

|0. A 34l|999. (IX' 24.) B}i4- EtiM-IM egyiittes rendelet szerinti halott vizsgáIat ellátása. A
köĺerületen és koziĺtézményben bekĺivetkező nem rendkívüli halálesetben a
halottvizsgá|atot és bizonyítvány elkészítését az esethez legközelebbi hĺíziorvosi rendelő
orvosai |átjzlk el körzethataron belül.

1 1. Feladatait a rendelőjében' indokolt esetben, a beteg otthonában |átja e|.
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6/3. számú melléklet
e gészségügyi ellátási szerződéshez

HASZNÁLATI sZERZonns

ameIy létrejĺitt egyrészrőL a

Budapest Főváros VIII. keľület onkoľmányzat mint az egészségügyi kozszolgáltatásról
gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai szźłnje|: I 57 3 57 | 5 -8 4 | I -32I -0 I
tĺirzskönyvi azonosító szám: 73 57 15
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármesteľ
bankszáml aszáĺrl: 1 4 1 003 0 9 - 1 0213 9 49 -0 1 00 0006
továbbiakban mint, Megbiző

másrészről
név: Libertas 2005. Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Táľsaság
székhely: IŻZ4.Budapest, Libeľtas utca 11

c é gtr e gy zékszám. 0 | - 0 6 -7 6823 9 02
aďő szárn: 22 | 4 03 3 I -2 - 43
statisztikai számje|:221 4033 I -85 I2.212-0I
bankszáml aszźmt: I I 7 I l 0 4 | -29 9 L2429
képviseli: Dr. Szolyka Tímea
mint megb ízoÍt egészsé gügyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

1.

továbbiakban szerződő felek- köz<itt alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Megbíző 2013. január l-től kezdĺ5dő hatá||ya| 2017. december 3I. napjáig megbizza
SzoIgáItatőt az egészségtigyi ellátási szerzodés 1. sz. mellékletében meghatáľozott körzet
hazioľvosi teľiileti ellátási kötelezettséggel, az alapellátási feladatainak teljes könĺ
e||átásáva|', amit Szolgá|tatő elvállal. Szolgáltató ezze| átváIlalja Megbízőtő| a hivatkozott
körzetben és az ott meghatźrozott háziorvosi rendelőben és ľendelési időben a helyi
ĺinkoľmányzatokĺő| sző|ő 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) és (a) bekezdése, va|amint az
egészségügyről szóló 1997. évi CLN. torvény 152. $-a szerinti teľĹileti egészségügyi
alapellátási kötelezettség k<irébe tartoző hĺĺziorvosi alapellátási teendők ellátását.

Megbíző az egészségügyi ellátási szerzóđés 2, sz. melléklete szeľinti feladatok e||átása
céljából, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az ĺjnálló orvosi
tevékenységľől szóló 2000. évi II. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a szerződés
megszűnéséig Szo|gáltatő részére térítésmentesen biztosítja a hiíziorvosi rendelő
haszná|atźú, ađott orvosi rendelőben működő oľvosok kcizött _ annak (azok) megosztott
hasznáIatát' a rendelőhoztartoző váró és mellékhelyiségek haszná|atával egyĹitt.

2.



3. Szolgáltató arészére téľítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök hasznźiatát
harmadik személy részéte _ a jelen szetződés szerinti megosztott hasznáLat, a helyettesítés
és a szakorvosképzés esetét kivéve _hasznźlatta nem engedheti át.

4. Szolgáltató a háziorvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szeruőďés |. sz.
melléklete a|apj án átvette.

5. Szolgáltató köteles a térítésmentesen átrett helyiségeket a tőle elvarható gondossággal és

ľendeltetésszeľiíenhaszná|ĺi,azokźi|apotátmegóvni.

6.t. Szolgá|tatő akarbarÍartási és egyéb feladatok eI|átásźľaMegbiző részére 6.000-Ft/hó ) azaz
Hatezet forint áta|ányđíjat kĺlteles megfizetni havonta, vagy felévet követő hó 5. napjáig
átuta| a Megbiző részére a Magyarorszźąí Volksbank Zrt-né| vęzętett 14100309-
10213949-01000006 számu bankszámlaszźtmĺa. A felek megállapodnak abban, hogy az
áta|arryđíj összege évente a KSH á|talmegá|lapított inflációval nĺjvekszik.

6.2. A Megbíző köteles az áIlagmegóvás érdekében a hasznáIatra átadott helyiségen belül
felmerĹilő karbarúartási, javítási munkfüat a 6.1 pontban meghatĺáľozott áta|ánydíjon felül
saját kĺiltségén elvégezni. A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség
beľendezéseinek, a poľtálnak, a homlokzatnak a karbantaľtásával, illetőleg azokpőtlásáva|,
cseréj éve l kap c s o l ato s fel adatok e||źtásár a a Me gbiző kötelę s.

6.3. A Szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni:

a) a helyisé g és az al-thoz1artoző eszkozok, beľendezések állagának megorzésétő|,
b) a helyiségben folytatott tevékenység kĺĺľében felmeľĺilő felújításról, pótlásľól, illetőleg

cseréľől,
c) a hatósági, túzvédęlmi, balesetvédelmi és polgari védelmi előírások maradéktalan

betaľtásáról.

7. A praxishoz tartoző működési és üzemeltetési költségek a Megbízőt terhęlik az alábbíak
szerint:

7.I. az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszeľ költsége,
7 .2. viL|atlos-eneľgiafo gy asńás költsége;
7.3. gázlfrÍés fogyasztás đíja;
7.4. víz- és csatornadíj;
7 .5 . szemétszáILítás kĺiltsége;
7.6. lifthaszná|ati dij.

8. A pľaxishoztartoző működési és üzemęltetési kĺjltségek a Szolgáltatót terhelik az a|źlbbiak
szerint:

8. 1 . veszélyes hulladék szá||itásźnak költsége;
8. 2. steľili zá|ő eszköz működtetési és ellenőľzési költségei;
8.3. textíliák mosatási kĺiltsége;
8.4. intern et haszná'Iat költsége;
8.5. takarítási költségek;
8.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szfüséges eszközök hasznáIatźlból eredő javítási,

pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8 . 8 . ingó v agy ontfu gy ak bizto sítása és az ehhez kapc s o 1ó dó kö lts é gek;
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8.9. anyagköltségek (szakmai ffiYag, kötszer, győgysze1 vegyszet, hí, fecskenđő, papír,
ír ó szer, nyomtatvány stb. ) ;

8.10. a Szolgáltató praxisához tartoző egészségügyi szakszeméIyzet illetve egyéb
foglalkoztatottak költségei;

9. Szeruődo felek rógzítik, hogy a jelen szerződés 6-8. pontjaiban rcgzített feltételeket 2016.
december 3I-igvá||a|jźk, az ezt követő idősza]<ĺa vonatkozóan módosítjak.

|0. Szeruődő fęlek rogzitik' hogy a Szol'gá|tatő a Jőzsefvźltosi Egészségugyi Szolgá|at áIta|
ki fej l e sztett infoľmatikai a|ka|mazźsokat önkö ltsé gi áron i gényb e veheti.

11. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgaľi Tĺirvénykönyv, valamint a
szerződésben rogziteľt egészségügyet érintő hatályos jogszabźiyok rendelkezéseit kell
irĺĺnyadónak tekinteni.

12. Jelen szerződésben rogzített melléklet a szerzodés elválaszthatat|arl részét képezi' azza|
egyiitt érvényes.

13. Szerzóđő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősoľban békés úton ľendezik.
AmerrnyibeÍLezÍIem lehetséges, így apertáĺgy szerint illetékes bírősághoz fordulnak.

14. Jelen szerzőďést a fęlek közös megegyezéssel, önkoľmányzati d<jntés formájában írásban
bármikor módosíthatj fü .

Je|en szerződést a felek gondos átolvasás és éľtęlmezés után _ a hivatkozott jogszabáIyi
rendelkezések ismeretében _ mint akaratukkal mindenben megegyezot jőváhagyő|ag a|áírtźl<.

Budapest, 2012. augusztus ...

I|l1egbíző

Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺózsefo áľosi onko rm ány zat

képvĺseletében
Dr. Kocsis lVIáúé

polgáľmesteľ

Pénzugyi fędęzet: ......Dátum

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páľis Gyulané

P énzngy i |J gy o sńźiyv ezető

Jogi szempontbról e|lenjegyzem:

Rimĺán Edina
jegyző

Szolgźitatő
Libertas 2005 Bt.
képviseletében:

Dľ. Szolyka Tímea
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nevében és megbízásából

Dr. Mészaľ Erika
a|jegyző

7. sz. melléklet

EcnszsÉcÜcyr ELLÁTÁs I szr,ľ.Z.őnÉ s nĺľcsztiľľnľnsr

xozos MEGEGYEZÉSSEL

amely létľejött egyrészről' a

Budapest Főváros WII. keľület Onkormńnyzat míĺt az egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodő szęrv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

adőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42

statisztikai szánj el : | 57 3 57 | 5 -84I I -3f1 -0I

törzskönyvi azonosító szám.. 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dľ. Kocsis Máté polgármester

bankszáml aszám: 1 4l 003 09- 1 0213949-01 000006

továbbiakban mint, Megbizól

másľészről

név: Dľ. PINTÉR -MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Táľsaság

székhely: 1 03 1. Budapest, or1ő utca 28. 2l8.

cé gtr egyzékszám : 0 1 -0 6 -7 27 823

adő szám.. 20 5 53 7 20 - I - 4 I

bankszĺíml aszám.. I 17 03 00 6 -203 9 I 4 69

képviseli: Bakonyi Gáboľné Dľ. Pintér Edit

mint megb ízott egészségügyi szo|gźitatő,

továbbiakban mint Megbízott

szerzódo felek kĺjztjtt alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkęl:
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1. Felek között 2012. janurár 01. napjan a|áírt Egészségugyi ellátási szeruődés jött létre
gyógyító-megeloző egészségügyi a|apellátás ktiréből felnőtt háziorvosi feladatok
ę|Iátáséra.

2. Felek jelen szerzíĺđés aláírásáva| az 1. pontban ĺevezett Egészségiigyi ellátási szerződést
közcjs megegyezéssel, a Libeľtas 2005. Egészségtigyi és Szo|gá|tatő Betéti Tarsaság,
képviselője Dr. Szolyka Tímea, (szék.hely:1224. Budapest, Libeľtas utca 11,
cégsegyzékszám.0I-06-76823902) részére kiadott mfüĺjdtetési jogot engedé|yezóhatározat
jogerőľe emelkedését kĺjvető hónap első napjával megsztintetik.

Felek jelen szerződést elolvasták, értelmenék, és mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,
j óvĺĺhagyó l ag a|áírtźl<.

Budapest, 2012. augusztus. ...

Megbízó
Budapest Főváros VIII. kerület

Józs efvárosĺ Önkoľm ány zat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Megbízott
Dľ. PINTER -MED

Egészségügyi Szolgáltató Betéti
Társaság

Jogi szempontból ellenjegyzem :

Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából

Dr. Mésziíľ Erika
aIjegyző
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