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A Vráľosgazdálkodási és Pénzügyi BizottságtEmberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnek az e|oterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a diintés tľatalmának ľészletes ĺsmeľtetése
1. A Képviselő-testület 5|9l20I1. (X[.15.) száłnuhatározatában úgy döntött, hogy a Budapest

Fővaľos VIII. keľiilet Józsefuárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĹiletének aháziorvosi k<jrze-

tekről sző|ő 2512002. (vI.zl.) szám,h önkormanyzati rendelete alapjĺán területi ellátási kötele-

zettséggeI mfüĺjdtetett Budapest Józsefuaľos kozigazgatási teľĹiletén mfüĺldő 19. számú fel-
nótt háziorvosi körzet egészség}sľi feladatainak ellátása érdekében hatźlrozott időtaľtamú

szeruődést kotött a Dr. SzaÍits Aľpád hiíziorvossal, mint a Szárits és Tiĺľsa F.gészségügyi
Szo|gźitatő Betéti Tarsaság képviselőjével, aki váIla|kozási foľmában |źttael oľvosi teendőit.

Dr. Szárits Á.paa z}I4.januaľ 18. napjrán elhuný. A területi ellátási k<itelezettséggel miĺködő
orvosi korzet fe|adae||átását a működési engedélyében meghatźttozott helyettese Dľ. Kiss Jó-

zsef |tija el, aki a fenti hivatkozott ĺinkormányzati rendeletben meghataľozoÍt22. számu orvo-
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si korzet felnőtt háziorvosa.
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Az onźi|ő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. tv. (továbbiakban: ootv) 2. $ (4) bekezdé-
se szerint a praxisjog jogosultjanakhalá|a esetén - egymást k<jvető sorľendben _ a praxisjog
fo|ytatásara ahźzastáts' illetőleg az egyeneságbeli |eszźrmazőjogosult. A (6) bekezdés szerint
ha a pľaxisjog folytatására jogosult személy nem felel meg a jogszabáIyban meghatározotl
feltételeknek, a praxisjogot a koľábbi jogosult haláIátő| szźlmított 1 éven beltil ingyenesen
vagy visszterhesen elidegenítheti. A (7) bekezdés szerint ha a praxisjog elidegenítésére a (6)
bekezdés alapjźnjogosult személy e jogáva| az ott megjelölt határidőn belül nem él, a praxis-
jog megszűnik.

Dr. Száritsné Tóth Szilvia hźzastźlrs ahagyatékátađő végzés szerint a praxisjog örököse, beje-
lentette onkormanyzafunk felé, hogy a jogszabáIyban meghatározoĹt 1 éves hatĺáľidőn belül el
tudja idegeníteni a praxisjogot 2015. februaľ 01. napjától Dľ. Magyar Marina részére, aL<l a
Csernovci Egyetem Általĺĺnos orvostudomanyi Karanak végzett orvosdoktora (diploma szá-
ma: IV-I 24906l|0977, nyiIvźntartási száma: M/6l690), azBgészségügyi Felsőfoku Szakirá-
nyú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság 2004. május 07. napján kelt tanúsítvźnya a|ap-
jan a belgyőgyászat szakorvosa, valamint a Nemzeti Yizsgabizottság}}|O. május 27. ĺapján
kiállított tanúsítviínya alapjźn a házioľvostan szakorvosa.

A praxist átvevő Dr Magyar Marina vállalkozási formában, - mint a Dr. Magyar és Magyar
Egészségügyi Szolgáltató Bętéti Taľsaság (továbbiakban: Dr. Magyar és Magyar Bt.) képvise-
lője _ kívźnja ellátni orvosi feladatait. A Bt.-t a fővaľosi Bíróság, mint Cégbíróság a 14 06
308109. sziímon cégsegyzékben vette, székhelye: 8719 Böhönye, Kossuth u. 6.

Dr. Magyar Maľina 1985. június 22. napjźn kittĺntetéses oklevélle| végeńe el a Cseľnovci
Államĺ orvostudomĺínyi Egyetem Általános oľvosi Szakát. orvosi diplomáját 2OO2- ben ho-
nosíttatta. Háziorvosi szakvízsgát a Pécsi Tudományegyetemen szerzett2010. évben. 2007. év
óta Somogy megyében Böh<inye községben haziorvosként dolgozik. A doktoľnő szakmai tin-
éIetr ajza az előterj es ztés I . szźlmű me l lékletét képezi.

Amennyiben a jogszabályi hataľidőn belül, jelen esetben 2015. januríľ |7. napjáig a praxisjog
tulajdonosa dr. Szaľitsné Tóth Szilvia fentiektől eltéľően nem tudja elidegeníteni a tęľületi
ellátási kötelezettséggel mfüödő |9. szźlmű orvosi korzet praxisjogát, afeladatellátás folya-
matos biztosítása érdekében javasolt döntést hozru a:ľól, hogy akorzet egészségiigyi feladata-
it a Józsefuĺĺrosi Egészségügyi Szolgálat lássa el 20|5. februríľ 01. napjától az oEP á|ta|l'rlrté-
nő finaszírozással.

2. Dt. Bihari ZoLtźtn felnőtt haziorvos bejelentette azon szźndékát, hogy a Budapest Fővaĺos
VIII. kerület Józsefuiírosi onkoľmányzatKépviselő-testületénekahźľ'iowosi kĺjľzetekĺől szó-
|ő 2512002. (VI.2l .) szźmtĺ önkoľmányzati renďe|ete aIapjźn terĹileti ellátási kötelezettséggel
mfüödtetett Budapest Józsefuĺĺľoskozígazgatási teľtiletén mfüĺidő 8. szĺĺmú felnőtt haziorvosi
körzet praxisjogát el kívrínja idegeníteni 20|5. februaľ 01. napjától Dr. Fonó Gábor tészére,
aki a Semmelweis orvostudomanyi Egyetem Altalanos orvostudományi Karanak végzett
orvosdoktora (múködési nyilvantartás szźtma: 44247), az országos Szakképesítő Bizottság
1993. december 17. napjĺán kelt tanúsíwźnya a|apján a belgyógyászat szakorvosa' valamint a
Nemzeti Yizsgabizottság 2005. szeptembet 22. napjźn kiállított tanúsítvránya a|apjźn a
gastľo enteroló gia szakoľvo sa.

A praxist átvevő Dr Fonó Gáboľ vállalkozási formában, mint a Leo Alato Betéti Társaság (to-
vábbiakban: Leo Alato Bt) képviselője - kívanja ellátni orvosi felađatait. A Bt.-t a fővĺĺrosi
Bíróság, mint Cégbíróság a01-06-788708 szrámoncégsegyzékben vette, székhelye: 1085 Bu-
dapest, Somogyi Béla u. 2I.2.3la.

Dr. Fonó Gábor 1987. évben szetzętt diplomát a Semmelweis orvostudomanyi Egyetemen'
ezutźn elsősorban kőrházakbanvégzett orvosi tevékenységet belgyógyász szakoľvosként. Je-
lenleg Intézményi orvosként dolgozik Budapesten. Dľ. Fonó Gábor szakmai oné|etrajza az
előterj eszté s 4. sztrrľĹĺ melléklete.



A pľaxisjogot megvásáľolni szźndékoző orvosok a hatályos jogszabályi feltételeknek megfele-
1ő végzettséggel renđelkeznek, mely a|apjźn haziorvosi tevékenységet folýathatnak, azonban
Dr. Fonó Gábornak a hźniorvosi szakképesítést 5 éves határidőn belül meg kell szereznie,
ezért az e|ószerződés tarta|mazza ęń. a feltételt.

A pľaxisjog olyan, szeméIyhezkapcsolódó vagyoni éľtékű jog, amely jogszabá|ybarĺmeghatá-
rozott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folýatható, de csak olyan oľvos részére
aki nem rendelkezik praxisjoggal, de a megszerzéséhez szfüséges feltételeknek megfelel.
onálló hĺíziorvosi tevékenységet csak pľaxisengedély biĺokában lehet folytatni, melynek kia-
dásźra az az á||arĺligazgatási szerv jogosult, amely az adott praxisjoggal érintett egészségügyi
szolgá|tatő mfüödési engedélyének kiadására jogosult, jelen esetben a Budapest Főviíros
Kormanyh iv ata|a Budapest VI., VII., VIII., IX. keľĹileti Népe gészsé giigyi Intézetę.

A praxisjoggal renđelkező orvosnak vagy a praxisjog tulajdonosĺĺnak a pľaxisjog elidegeníté-
sére vonatkoző sztndékát a teleptilési ĺinkoľmźnyzatnak be kell jelenteni. Amennyiben az
önkoľmányzat az orvos ezen szándékát elfogadja a praxisjogot megszerezni kívánó orvossal a
feladat-elláttlsi szerzőđés megkĺitését megelőzően e|őszęrződést köt. Az eIoszerződésben, -

me|y az előterjesĺés 2., és 5. szźtmll szárĺlu mellékletei - az Önkoľmźnyzat vállalja, hogy
amennyiben a praxisjogot átvevő orvos ľendelkezik az illetékes szakígazgatási szerv á|ta|k'lá|-

lított jogerős praxisengedéllyel, a feladat-ellátási szerződést meg fogja kötni (3. sziímú mel-
léklet).

A praxisjog elidegenítések miatt sziikséges a Sziírits és Taľsa Egészségtigyi Szolgáltató Betéti
Taľsaság (székhely: 1085 Budapest, József krt. 36. ) és a Dr. Bihaľi és Taľsa orvosi Betéti
Taĺsaság (székhely: ||24Budapest, Fodor u. 78.1.6. képviseli: Dľ. Bihari Zo|tarl) megbizott
egészségĹigyi szolgáltatókkal a20|1. december 22. napján a|áírtBgészségügyi ellátási szer-
ződések megszĹintetése.

Az ootv. 2/B $ (Z)bekezđése alapjan a feladat-elIźltźsí szerzĺídés legrövidebb időtaľtama 5 év.

Amennyiben a pľaxisjogot megszerczli kívĺánó oľvossal a települési önkormanyzat ĺęm kívan
feladat-ellát ási szerződést kĺjtni, erről nyilatkoznia kell.

A praxisjog źúaďásźnak jogszabá|yi akadálya nincs, amennyiben ahhoz az onkoľmźnyzathoz-
zájźru|.

il. A beterjesztés indoka
dr. Szaľitsné Tóth Szilvia, mint Dr. Szarits Áopaa ĺjľököse bejelentette, hogy praxisjogát a
jogszabáIyban meghataľozotthatźrtdőn belül értékesítette, egyben megnevezte a körzet egés-

zségýgyi feladatellátást biĺosító orvos személyét.
Dr. Bihaľi Zo|tźn bejelentette praxisjog elidegenítési szandékát, egyben megnevezte a 8. szá-
mú orvosi korzet egészségügyi feladat-el|átźsát átvevő orvos személyét.

ilL A dłintés célja' pénziigyi hatása
A praxis jog elidegenítése pénzngyi fedezetet nem igényel. Amennyiben a 19. sztlmű orvosi
koruet feladatait - 20|5. február 01. napjától - a Józsefuarosi Egészségügyi Szo|gá|at látja e|,

az oEP áLtaI tortéĺő ťlnanszit o zás bizto s ítj a a f e dezetet.



Iv. Jogszabályĺkiirnyezet
Magyarországhelyí ĺlnkormányzatairőI sző|ő 20|l. évi CL)oo(X. fu. 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható ktjzfeladatok kcjrében ellá-
tandó helyi önkormźnyzati feladatok ktilĺjnĺisen az egészségügyi alapellátás, az egészséges
életmód segítését cé|ző szo|gáltatások.

Az egészségügyről szőIő 1997. évi CLIV. törvény 152. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjźn ate-
lepülési ĺinkormányzat az egészségügyi a|ape||átás kĺjľében gondoskodik a héziowosi, hazi
gyeľmekoľvosi ellátásról. A hivatkozott jogszabáIy 88. $ (1) bekezdése szerint az aIape||átás

keretében a beteg lakóhelyén, illetve annak kĺjzelében biztosítani kell, hogy váIasztás a|apjén
igénybe vehető, hosszú tźluű személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége
természetétől fiiggetlenül folyamatos egészségugyi ellátásban ľészesüljön.

Az ootv l.$ (2) bekezdésének a) pontja szeľint ĺjnálló orvosi tevékenység: a teľtileti ellátási
kĺjtelezettség körében az egészségügyľől szőIő |997. évi CLIV. törvény szerint ahźrliowos, a
hazi gyermekorvos, a fogorvos általnyújtott egészségügyi ellátás.
Az ootv 1.$ (2) bekezdés c) pontja szeľint a praxisjog: az egészségĹigyi á|Íatligazgatási szew
á|ta| az a) pont szerinti oľvos tészétę adott önálló orvosi tevékenység nyújtásara jogosító en-
gedélyben foglalt jog, amely alapjáĺ ĺjnálló orvosi tevékenység terĹileti ellátási kötelezettség-
gel, me ghat źr ozott körzetben v égezhető.
Az ootv 2. $ (3) bekezdése a|apjan a pľaxisjog olyan, szemé|yhez kapcsolódó vagyoni értékií
jog, amely jogszabáIyban meghatérozotĺfeltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytat-
ható.
Az ootv 2. $ (4) bekezdése szerint a pľaxisjog jogosultjanak halála esetén - egymást ktjvető
soľľendben - a praxisjogfolýatásźtraahźvasttrs, illetőleg az ęgyeneságbeli |eszármazőjogo-
sult. A (6) bekezdésben ha a praxisjog folytatásaľa jogosult személy nem felel meg a jogsza-
bályban meghatźrozott feltételeknek, a praxisjogot a korábbi jogosult halá|atőI szĺĺmított 1

éven belül ingyenesen vagy visszterhesen elidegenítheti. A (7)bekezdés szeľint ha a praxisjog
elidegenítésére a (6) bekezdés alapjan jogosult személy e jogával az ott megjelĺllt hatĺíridőn
beliil nem él, a praxisjog megszíĺnik.

A házíowosi, hźzi gyermekoľvosi és fogorvosi tevékenységľől szóló 412000. (II.25.) EüM
ľendelet 11. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint haziorvosként _ a hźni gyermekorvos kivéte-
lével _ aZ az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvos do|gozhat, aki általanos oľvostan
vagy haziorvostan szakoľvosi szakképesítéssel vagy belgyőgyászat szakorvosi szakképesítés-
sel és 10 év korzeti, illetve hiíziorvosi gyakorlattal rendelkezik. A hivatkozott jogszabily (a)
bekezdésében foglaltak a|apjźn' az önkormźnyzat źltaI igazolt teruleti ellátási érdekbo|, az
önkormĺányzattal megkötött feladat-ellátási szerződés megkĺltését követően haziorvostan
szakképesítés nélkül is elláthat tęrĹilęti ellátási kötelezettségge| háziorvosi feladatokat az a
szakoľvos, aki rendelkezik belgyógyászat, gasztroenterológia szakképesítéssel.
A (4b) bekezdés szeľint a (4) bekezdés szerinti módon, hĺíziorvostan szakorvosi képesítés nél-
kül a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de leg-
feljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétő| szĺĺmított 5 évig végezhető. A háziorvosi
tevékenység megkezđése előtt a szakorvos a képzésre az OALI _va| szęrződést köt.
A (8) bekezđés a|apjźn a (4) bekezdésben foglalt tevékenység akkor kezdhető meg, ha az
OALI az tita|a szervezett vizsgáva| zźtrulő képzés keretében meggyőződ<jtt aľľól, hogy az
orvos a házíorvosi tevékenység végzéséhez szfüséges alapvető tĺĺrsadalombiĺosítási _ így
különĺjsen a győgyszer- és gyógyászati segédeszkĺiz fe|itásí szabáIyok'ról, a keresőképtelen-
ségről, a kábítőszęr aIka|mazásról és felírásról, a beutalási rendről szóló _ ismęreteket meg-
szeteńe. A (4) bekezdés szerinti tevékenységszabnai felügyelet mellett végezhető.



t.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

hozzájáru| dr. Száritsné Tóth Szilvia praxisjogának eliđegenítéséhez és _ a praxisjogot meg-
szerezli kívanó - Dr. Magyar Marinaval, mint a Dr. Magyar és Magyaľ Bt. képviselőjével a
|9. számű, hiíziorvosi körzetre 2015. februĺár 0l-től 2020, januaľ 31-ig Budapest Józsefuiírosi
onkormányzatfeIadat-ellátási szeruódéstkívĺán kötni az előterjesztés2. sz. mellékletét képezó
eLőszeruođés és a 3. sz. mellékletét képezó egészségügyi ellatási szerzodésben foglalt főbb
taľtalmi elemekkel.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatáľidő: 20t4. december 04.

hozzĄán;i- Dľ. Bihari Zoltán praxisjogának elidegenitéséhez és _ a praxisjogot megszerezni
kívanó - Dr. Fonó Gáboľľal, mint a Leo Alato Bt. képviselőjével a 8. számú hazioľvosi körzet-
re területi ellátási érdekből 201,5. februaľ 0I- 2020.januĺáľ 31-ig a Budapest Fővaľos Józsefuá-
ľosi Önkormźnyzat feladat-ellátási szerzőďést kívĺĺn kötni az előterjesztés 5. sz. mellék]etét
képezo' és a 6. sz. mellékletétképezó egészségügyi ellátási szerződésben foglalt Íőbb taľtalmi
elemekkel.

Felelős: polgáľmester
Hatrĺľidő: 2014. december 04.

a Buđapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat és a Szaľits és Tarsa Egészség-
ügyi Szolgá|tatő Betéti Tarsaság között a |9. szémű orvosi kĺiľzet felađatainak e|Iátására

megkötött egészségügyi ellátási szerződést 20|5. janurĺr 3I. napjźlval kĺjzös megegyezéssel
megszüntetni.

Felelős: polgĺírmester
Hatáľidő: z0ls.január 3 1.

a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuiĺrosi onkoľmźnyzatés a Dr. Bihaľi és Tĺáľsa orvosi
Betéti Társaság k<jzött a 8. számú orvosi köľzet feladatainak e||átásfuamegkötött egészség-

ügyi ellátásí szerzőđéstz}|s.januaľ 31. napjával közös megegyezéssel megsziinteti.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 2015.januaľ 3 1.

felhataLmazza a po|gármesteľt a határozat I., f., 3., és 4. pontja szerinti dokumentumok
aláírására.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: I.,2 .pontesetében 2014. december 15.,3.,4. pont esetében 20|5.januáľ 31.

a Budapest VIII. keľületi felnőtt hĺíziorvosi alapellátási feladatok taryyában megkĺitött feladat-
ellátási szerződésben foglaltak alapjáĺ az orvosi koruet mfüödtetése érdekében az onkor-
mtnyzatta| szeruőđött fé| rész&e az á|taIahaszĺá|t önkoľmányzati tulajdonban lévő ingatlan
székhelyként/telephelyként töľténő hasznáLatźlhoz hozzájárul.

Felelős: polgármester
Hatáĺídó: 20I 4. dęcęmber 04.

felhataImazza apolgármesteľt ahatźlrozat 6. pontja a|apján a szék,he|yltelephely haszná|ati,
telephelybejegyzésihozzájaru|őnyi|atkozata]áirásáľa.

2.

J.

4.

5.

6.

7.



8.

Felelős: polgĺĺľmesteľ
Hataridő: 20|4. december 15.

amennyiben đr. Száritsné Tóth Szilvia, mint ör<ikĺis a jogszabályban meghatáĺozott hataľidőn
beltil nem tudja a praxisjogát elidegeníteni, a 19. szźtmí teľiileti ellátási kĺitelezettséggel mű-
ködő hláziorvosi körzet feladatait 20|5. februar 01. napjától a Józsefuarosi EgészségĹigyi
Szolgálat |átja e|.

Felelős: polgáľmesteľ
Hataridő: f014. december 04.

ahatźrozat 8. pontja alapjánfę|hata\mazzaapo|gźtrrnesteľt afe|adat ellátás további biztosítá-
sźůloz szfü s é ge s dokumentum ok a|áir ásár a.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatĺĺľidő: 2014. december 31.

Humánszolgáltatási Ügyosztály Humĺán-

9.

A diintés végľehajtását végző szervezeti egység:
kapcsolati Iroda

Budapest, 2014. november 24.

Törvényességi ellenorzes :

Danada - Rimán Edina
jegyző

Dr. Kovács G
aljegyzo ZUi' ili:fl Ü 3'

d.\nA
Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ Ą.



1. szárflímelléklet

; S*akmai önéletrąiz
:

: ...,-

Éĺ, dr. Magyar Marina, 19óQ dscember 21.éusz{ĺłettoÍÍ| Talĺoje viĺrosban, a Szovjetunióban.

TaüulmáByaim:

l97E.ban ěręttségiztem a Gluchovi 3.as Sztĺmi KözĘisleoĺábm.

:; 1979.től l985-ig a Csernovci Ánąmi oľv.ostuĺĺornáĺĺyí Es/sten ÁJtaunos orvosi Szakáu

. végeztem taĺulmányaimat, és miutĺín sikerosen lďott'sĺh az allamüzslrákat, az államvizsga

: bizot'tság 1985. jtmius 22-i batÁrolzan éŃ6.lmébđ - orvoď' képesĺtést szerezteĺĺq és

1 titĺĺutęt.ésęs oklevęlęt hptan"

'. :... 
1985' 08. ol:től a K.onpüopi Kögpoąti' ltrsi i(ó&ááąn (e Etaťkovi Áilaľni owosfudományi

Egyetem tan.ulmányí bázisa) łtolgolihn, bolgĺógy'&r ĺeidensként 1986. 0s. 0l-ig, ezt
. követtien a vizsgabizoüság 1986. jÚníus 30-ĺ 43. $'u. hąlíĺrÍo ĺa értclĺrében ,,belgyťlgyásď'. 

szalĺ&épesítest szerezte'm.

l991sen ĺ Lvovi Áĺanĺ orroshdórľáuyi Egy'eteüen 2 hónapos .,Koľszerü

Tápläkozástrdomáĺry.' cĺmĺl szałmai torł'ábbképzešon v''ettęm IEEzt'

' 1991' deeember 16.án be|gyógyás &ó| szĺkvizsgáztaĺĺr; es ngásodik kategóriájri belryógyIász
l szakoľvosi kepesítést szęrezteĺl.'
'] Ť'. orvosi diplonám Mĺgyarosĺági honosÍtása 2002-bon töĺtiínt.

A Szovjetunióbąl szeęľul,t bolgĺógyásaati szakv'izsgám hon,usÍÉsána* feltételekent előĺÍt

ismétolt sząkvingát 2004-ben siteľesen tettem le a PtE ÁoK családorvosi I-ntézctében, a [I.
sz. Belcyócyászati Kliniĺ.fu'

Uryanebbeĺr az intézményben 2007. 04. 25 és 2oa?. a4. 26-án sikeresep lętettem. ą
. cslaládoľvosi líceĺreĺrizsgát rĺąjd 2010. 05' 27ąén a táziorvosaoi szakvizsgát.

Munkĺhelyeim:

. l988-ba$ a Kroleveci Kô4łĺlti Jđr-ásí KĎr'Mż kö:ľzoti htryógászakéĺt dolgoĺam.
19,88-tól |992-ig a Técsöi Kłizponđ Jácási Kótfiáu felvétoli oszĺíIyának oszŁílyvezotő
Íöorvosalĺeną majd uglaneze,lrooztálybelgydryászot*ouakéĺtdolgozało 2001. 0E' 0ó-ig.
2002-től a Nagyaúfuli Kórüáz Rądelőintiisět Belgryóg}afuuäti osztłá}5lán dolgoáan, zoo4.től
1007-ig belgyógyász sżakoľvosi munlkakíjrbea.

f007 ó:o' Somogy megyébol, BiihöíyeĄ váflalkosÉšban a Dr. Magyar és Magya Bt
kerętéüęn háziorvosi pr.axisbaĺl dolgomlĺ.

l.Dt. Mag:larMarina & qťľ^1v^^ ,ĺ/* łl. Ąo,

Błibönye 2014' l l. 24.



f. szárrĹLmelléklet

Feladat.el|átási előszeľződés

amely létrejött egyĺészso| a

Budapest x'őváľos VIII. kerůĺlet Józsefuárosi onkormányzat, mint az egészségügyi köz-
szolgá|tatálsró l gondo sko dó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźrn: I 573 57 | 5 -2-42
statisztikai számjel: I 57 3 57 | 5 -84l| -32l -01
t<irzskönyvi azonosító szźm 73 57 |5
képviselő nevę: Dľ. Kocsis Máté polgáľmester
bankszĺĺml aszźlm: 1 4 1 003 09- 1 02| 3 9 49 -0 1 0000 06
továbbiakban mint, MegbÍzó

másrészről
név: Dr. Magyaľ és Maryar Egészségüryi Szolgáltató Betéti Táľsaság
székhely: 8719 Böhönye, Kossuth u. 6'
cégegyzékszźtn: 1 4 06 308 1 09
adő szám.. 2f3 7 83 8 5 - I - t 4
statisztikai számj el: f237 8385 -85 12-212-| 4
bankszĺáml aszám: | 0 4039 5 4 - 504 8 5 1 5 6- 5 4 5 7 1 0 0 8

képviseli: Dľ. Magyaľ Maľĺna
mint megb ízott egészsé gügyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A -továbbiakban egyiittesen szęrzodő felek kĺjzött- alulírott helyen és napon az a|ábbi feltéte-
lekkel.

1. Az előszerződés táľgya a terĹileti ellátási kötelezettséggel mfüodo' az önkoľmiányzat
k<itelező feladatkĺirébe tartoző, Józsefuaľosi 19. számú felnőtt haziorvosi körzet terĹile-
ti ellátási kĺitelezettségge| végzendő alapellátási feladatainak a teljes köni ellátásríľa
vé g1 e ge s fel adat- ell át ási szer ző đé s me gkötése.

2. Szerzodó felek megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult szęrződést kötni Budapest
VIII. kerület 19. számű felnőtt betege||źtźlsi kcirzet haziorvosi feladatainak el|átására.
dľ. Száľitsné Tóth Szilvia ĺiľĺjklés űtjan a praxisjog tulajdonosa praxisjogát el kívanja
idegeníteni 2015 . februaľ 01 . napj ától a praxisj ogot átvevő Dr. Magyaľ Marina részéte.
Szerződő felek rögzítik, hogy a praxisjog megsz 'unésére, átrvhźnásźna, a hatályos jog-
szabá|y i rendelkezé sek az iľrínyadó ak.

3. Megbíző 5 éves hatfuozottidótartanĺa}}l5. februar 01. napjátóIzlzl.januĺáľ 31. nap-
jáíg a Dr. Magyar és Magyar Egészségtigyi Szolgáltató Betéti Taľsaság (képviselője:
Dľ. Magyar maľina), mint Szolgá|tatőval feladat-ellátási szerzóđést kívrĺn kötni a keľü-
letben lévo, af5l2002. (VI.21.) önkormanyzatírenđe|ętében meghatáĺozott 19. sz. fel-
notthźziorvosi kĺjrzet e||átására amennyiben Dr. Magyar Marina aMegbíző rendelke-
zésére bocsátja a Budapest Fővaros Kormanyhivata|a Népegészségügyi Intézete (to-
vábbiakban: ANTSZ) területileg illetékes intézetejogeľős határozatźú aľról, hogy meg-
felel a pľaxisjog megszerzéséhez szfüséges feltételeknek, rendelkezik az ANTSZ _
tevékenységľe vonatkozó_ jogeľős pľaxisengedélyével.

4. A Szolgáltatő az e|oszetzóđésben váIla|ja, hogy a végleges feladat-ellátásí szetzodés
hatá|yba lépésének napjától feladatait a szal<rna szabźiyai szeľint, a hźníorvosi, házi
gyeľmekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4l2000,(II.2|.) ptilĺ. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, terĹileti ellátási kötelezettségge|, az ANTSZ működési en-
gedélyében meghatźrozott rendelési időben, a háziorvosi körzetekľől szóló 2512002.
(vI,21.) sz. önkormźnyzati rendelet l. sz. mellékletét képező 19. szźlmtkorzetheztar-
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5.

7.

9.

10.

toző utcajegyzék szerinti területen e||źtja. A Szolgáltató feladatait személyesęn Dr.
Magyar Marina orvos látjae|.

Szerzódő felek megállapodnak, hogy az Egészségügyi ellátási szerződésben szabá-
|yozzák a feladat ellátás feltételeit, melynek tewezetétjelen előszerződés mellékletét
képezí.

Megbíző kijelenti, hogy Szolgáitatő a tevékenység ellátásahoz szfüséges jogosultságát

é s vé gzetts é gét igazolta.

JeLenszerződésben nem szabályozot1kérdésekben a Polgĺáľi Tĺĺrvénykönyv, valamint a
szerződésben rcgzitett egészségügyet éľintő hatályos jogszabá|yok ľęndelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

E szetzóđésben ľ<igzített mellékletek a jelen szerzódés e|váIasńhatatlanrészét képezik,
azokkal egyĹitt érvényes.

Szeruődő felek kijelentik, hogy vitás kérđéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben ez nem lehetséges, tgy apertźrgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

Jelen szeruőđést a feiek közös megegyezéssei, íľásban bármikor móđosíthatják.

Jelen előszerződés az a|źńtás napjával válik érvényessé.

Jelen előszerződés 2 szétmozott oldalból 6 egymással megegyezó eredeti példanyban késztilt,
melyet a felek elolvastak, éľtelmeztek és mint akaľatrrkkal mindenben megegyęzot jővźhagyő-
|agaláírtźk.

Budapest, 201 4. december

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Jó.

zsefváľosĺ onkoľmányzat
képviseletében

I)ľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada- Riman Edina
jegyző

nevében és megbízásából

Dr. Kovács Gabriella a|jegyző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulĺáné
pénzngyíigyosztá|yvezeto

Szolgáltató
Dr. Magyaľ és Maryaľ

Egészségügyi Szolgáltató Bt.
képviseletében

Dľ. Magyaľ Maľina



3. számnmelléklet

ncnszsncÜGYl FELADAT.ELLÁTÁSI sZERZooÉs
TERVEZET

amely létľejött egyrészľő| a

Budapest Főváľos VIII. kerůilet onkormányzat mint az egészségĹigyi kĺĺzszolgáltatásról
gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszám: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: | 57 357 L 5 -84| 1 -32I -0I
töľzskcĺnyvi azonosító szźlm: 7 357 | 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bankszáml aszźlm 1 4 1 003 09- 1 02I 3 9 49 -0 1 00 0006
továbbiakban mint. Mesbízó

másrészről
név: Dr. Magyaľ és Magyaľ Egészségĺigyi Szolgáltató Betéti Táľsaság
székhely: 8719 Böhönye, Kossuth u. 6.
cégsegyzékszám.. 14 06 308 1 09
adő száln: 223 7 83 8 5 - I - | 4
statisztikai szĺáĺnj el: 2237 8385 -85 l2-2I2-| 4
bankszáml aszám: | 0 4039 5 4 - 504 8 5 1 5 6- 5 4 5 7 1 00 8

képviseli: Dľ. Magyaľ Maľina
mint. me gb ízott e gészsé gügyi szo|gáItatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

szerződó felek között alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

A szerzodés targya

Megbíző 5 éves hatźrozott időtaĺtamľa 20|5. februaľ 01. napjátóI2020. januáľ 31. napjáig
megbízza Szolgáltatót a jelen szeruődés 1. sz. mellékletében meghattrozotthźzíorvosi kĺjľzet-
ben teľĹileti ellátási kötelezettséggel végzenđő alapellátási feladatainak teljes k<inĺ e||źtásával,
amit Szolgá|tatő elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szolgáltató ezze| étwá||alja Megbízőtő| a je|en

szerzodés 1. sz. mellékletében rögzített körzetben és egyénĺe szabott hĺŁiorvosi rendelőben és
ľendelési időben a Magyaĺországhe|yi önkoľmĺĺnyzatairő| sző|ő 2011. évi CL)oCilx tv. 13.

$ (1) bekezdés 4) pontja, valamint az egészség1lgyről szóló |997. évi CLIV. tĺirvény 152. $-a
szeľinti teľĹileti egészségiigyi a|ape|Iátási kötelezęttség köľébę tartoző egészségĹigyi ellá/rásźÍ.
Felek rogzítik, hogy Megbízó Képviselő-testĹilete jogosult a jogszabáiyi keľetek kĺjzött a la-
kosságsziím esetleges módosulásának megfelelően a körzetek hatarainak meghatźlrozásaľa és
módosításaľa, az egészségügyi hatósággal és az énntettekkel va|ő egyeztetés után a területi
ellátás le gme gfe l eIőbb mó dj án ak kiv á|asztásár a.

Felek jogai és kiitelezettségei

1. Szolgáltató a hĺĺziorvosi teendőket az egészségügyről sző|ő 1997. évi CLIV. towény, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. töľvény, továbbá a hźníowosi, htzi
gyeľmekorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől szőIő 412000. (II. 25.) EiiM rendelet ęlő-
írásai, valamint a jelen szerzódésben foglaltak szeľint köteles ellátni.

t0



2.r.

2.2.

Köteles ellátni a területén |akő, aktilön jogszabá|yban foglaltak szerint hozzábeje-
lentkezett és az titala elfogadott biztosítottakat.

AzeLlátandő szo|gá|tatásoktételes meghatarozásátje|enszerzőďés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Szolgáltató kötclcs továbbá:

3.1. az Országos Egészségbiztosítási Pénztźrra| (oEP) egészségiigyi a|ape||átási szol-
gá|tatás a ťlnanszír ozási szer ző dé st kĺjtni,

3.2. az egészségugyi tevékenységre szóló mriköđési engedélyének taľtalma szeľinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekke| végeznĹ Az eIlátźsbizton-
ságáért a házioľvosi praxisjog tulajdonosa egy személýen felel,

3.3. az e||átásí felađatokat ellátó orvosok MoK tagságát igazo|ő dokumentumot, és a
szfüséges mfüödtetési jog megszerzését, valamint a teľiiletileg illetékes Népegés-
zségügyi Intézet által kiadott mfüödési engeđélyét biĺosítani,

amelyek jelen szerzodés hatálybalépésének feltételei.

Megbízó kijelenti, hogy SzolgáItatő a jelen szerzódés 3. pontjában megjelölt adatokat
tarta|maző, váL|a|kozóként végzenđő haziorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbízó képviselőjének eľedetiben bemutatta, és azok egy-egy fény-
másolt pé|dźnyát aMegbizőnak legkésőbb jelen szeruődés a|źirásźxa| egyidejiĺleg átadja.

A fenti adatokban bekĺjvetkező vtĺ|tozást a Szo|gá|tató köteles Megbízónak 30 napon be-

liil írásban bej elenteni.

Szolgáltató köteles a haziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés 1. számú mel-
lékletében meghataľozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg ottho-
nában. E kötelezettsége alól csak különösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a

Szolgáltató köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelően
gondoskođni' A helyettesítő személyek nevét az |. sz, mellékletben kell rögzíteni, a he-

lyettesítő személy nyilatkozatát e mellék\ethezkellcsatolni. Szolgáltató fudomásul veszi,
ńogy *"o''yiben helyettesítéséľől nem megfelelően gondoskođik és e tényľől az On-
kotmźnyzatot ngm éľtesíti, ebből a köľülményből keletkezően kĺáľokéľt és jogkövetkez.
ményekért teljes köľíĺen felel, kivéve habízonyítja, hogy működési körén kívtil álló' el-
háľíthatatlan ok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.

Szo|gáItatő köteles a kül<in jogszabźiyban foglaltaknak megfelelően biĺositanl aht"z;ior
vosi szolgálat működésének személyi feltételeit. Az egészségügyi feladatok megfelelő el-

|átásátápolóiszemé|yzetközremfü ĺidésévelvégzi.

Szolgáltató koteles aMegbizőt haladéktalanul tájékoztatní, amennyiben rendelési idejé-

ben vá|tozás kĺjvetkezik be, ktilönĺis tekintettel a rendelés elmaľadása esetén, szabad-
sáýakadá|yoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel töľténik a teľĹileti ellátási kötele-
zettséggel miĺkĺjdő orvosi körzet feladatellátása, ezeĺIkivĹil a rendelőben megfelelő he-

lyen elhelyezett hirdetménnyel az étíntett lakosságot haladéktalanul éľtesíteni szĹikséges.

Az ügyeleti ellátást aMegbizőbińosítjaazigye|etre vonatkozó külĺjn szerzőđés a|apján.

Szolgáttatő köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatźrozotthźzíorvosi ręnde-

lőben és beosztás szerinti napokon rendelést taľtani. Szolgá|tatő a ľendelési időt csak a
li/regbiző képviselőjének jóvahagyásáva| és a műkĺjdési engedélyben rogzitve módosít-
hatja. KerĹileti ellátási éľdekből ktilönleges helyzet alkalmával, a teľiiletileg illetékes
Népegészségügyi Intézetjóvahagyásáva| a }r.degbíző is kezdeményęzhetí a ľendelési idő
móđosítását.

a
J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Szolgáltató koteles a háziorvosi rendelőben af. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a jog-
szabályok áIta| eloirt feladatokat e szęrződésben rögzítetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékoztatőkkozzétételéľőlgondoskodni.

11. Szolgáltató köteles a jelen szerzóđésben ľészlętesen meghatérozott feladatainak el|átásá-
val kapcsolatos, a teľületileg illetékes Népegészségügyi IrÍézet és a KSH részére kĺildött
jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató kĺjteles az á|ta|a kezę|t aďatbénist megőrizni és a
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi ľendelkezéseket betartani, valamint
kĺjteles a jogszabályokban előíľt nyilvántartasokat vezetli és adatvédelmi szabáIyzatot
megalkotni , tovźlbbá aMegbíző részére, je|en szeruődésben részletesen meghatźrozott fe-
ladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabá|yba nem ütköző
adatot, információt szolgáltatni.

12. Jelen szerződésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez sziikséges ingatlan és
eszkĺjzĺjk haszná|atba ađásáĺő|, je|en szerződés elválaszthatatlan részétképező 3. sz. mel-
lékletszerintihasznét|atiszerzódésrendelkezik.

13. A fęladatellátás biztonsága érdekében Megbízó évente ellenótzi a szęrzłődésben vállalt
kĺjtelezettségek teljesítését, melynek keľetében Szolgáltató Megbízó rendelkezésére bo-
csátj a az ellenor zéshez sziiksé ges adatokat, informác iókat.

14. Szolgáltató a kęľületi egészségügyi alapellátás zavartaIan és folyamatos ellátása érdeké-
ben egyĹittmfüöđik az e fe|adatokban közreműködő más szo|gźitatőkkal és aMegbíző-
val.

15. A je|en szerződést a felek a másik fé|hez írásban intézett felmondássa|,hat havi felmon-
dási idővel megsztintethetik, mely felmondás kizźlrő|ag a hónap utolsó napjára szólhat.

16. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles szetződési kötelezettségeitváItozatlanul tel-
jesíteni, amelyet Megbíző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útjan ellenőrizhęt. A szęrződés
megszűnésekor a Szolgáltató köteles arészére téľítésmentesen átadott rendelő helyiséget
Megbízónak leltár szerinti jegyzőkĺinywel visszaszolgá|tatni. Szolgáltató a szeruődés
megsziinése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

|7 . Je|en szetződés időtartarla a|att, ha bríľmelyik szęrzódő fel nem szerződésszeraen teljesít,
illetve bĺíľmelyik szerzódő fé| áItaI gyakorolt azoma|i hat |yű fęlmondással ĺĺsszefüg-
gésben másik felet igazolt kar éľi, a karokozó felet a polgári jogi szabályok szeľint kárté-
rítési felelősség teľheli.

18. Megbízó tudomásul veszi, hogy k<iľzetmóđosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost értkźr
esetén kíľtalanítási kĺltelezettséggel tartozik, amelynek megállapításáná| figyelembe kell
venni a háziorvosi szo|gá|tato źita| aťlnanszirozása keľetében kapott egy éves összeget.
Szolgáltató esetleges kártalanítźIsi igényét a kĺirzetmódosításból fakadó kĺĺľ összegének az
oEP által igazo|t méľtékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.

20. Je|en szetződésben nem szabályozott kérđésekben a Polgiĺľi Tĺlrvénykĺinyv, valamint a
szerződésben rogzitett egészségügyet éľintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
irĺínyadónak tękinteni.

2|. E szetzodésben ľögzített mellékletęk a je|eĺ szerződés elválaszthatat|an részét képezik,
azokka| e gyiitt érvénye s.

22. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľęndezik. Ameny-
nyiben eznem lehetséges' űgy apertárgy szeľinti illętékes bírósághoz fordulnak.

23. Jelen szetződést a felęk ktiz<is megegyezéssel, írásban bĺíľmikoľ módosíthatják. A kĺjzös
megegyezéssel tĺjĺténő szęrzőđésmódosításhoz önkoľmanyzati dĺjntés szfüséges.

Je\en szetződés késnilt 10 oldalon, 6 egymźlssal egyező példanyban, melyet a felek elolvas-
tak, éľtelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezót jővthagyólag aláírtź/r.

Melléklętek:
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1. sz. melléklet:kotzet, rendelési idő és a helyettesítés ľendjének meghatározása

2. sz. melléklet: a Szolgáltatőhźziowos által ellátandó feladatok

3. sz. melléklet: Használati Szerződés
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képviseletében
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], sz. melléklet

az egészségügłi ellátasi szerződéshez

Kőrzet, ľendelésĺ idő és helyettesítés ľendjének meghatáľozása
A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuáľosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének a hĺázioľvosi
körzetekről sző|ő 25/2002. (vI,zI.) önkoľmányzati rendelet szerinti meghatźrozott területi ellátási
kötelezettséget biztosító körzet.

1/a. Ellátási terület:

19. orvosi ktirzet

Baľoss utca 56-64,66-68
Haľminckettesek teľe 6
Horváth Mihály tér I4-L6
Józsefkľt. 46-50
Józsefutca 1-35,81
Német utca 15-45
Or utca 3,4,6,5-7,9, !0
Rigó utca 3,4,5,6-8, 10, 12, |4

1/b. A körzet lakosságszáma a szerződés aláíľásakor: ...... ... fő

A feladat-ellátás j ellege: felnőtt háziorvos

Az I/a. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelője:
Cím: 1085 Budapest, József kľt. 36
Telefon: +3 6/ 1 -333 -5 57 6

Rendelési iđő:

Hétfő: 8.00 _ 12.00 őra

Kedd: 15.00 _ 19.00 óra

Szerda: 8.00 _ l2.00 óľa

Csütörtök: 15.00 - l9.00 óľa

Péntek: pźrat|an héten l5.00 _ 19.00 óra

páros héten 8.00 - 12.00 őra

Helvettesítés ľendje (szabadság' betegséýakađźiyoztatás' továbbképzés, egyéb rendkívüli ok ese-
tén):

1. ph.

f.

I4

ph.



3, sz. melléklet

az e gészs é gügłi e llátas i s z erződĺź s hez

A Szoleáltató által ellátandó feladatok

1. Személyes és a míĺködési engedélyben ľögzített rendelkezési álló időben folyamatos orvosi elláüást

ny(4t az egészségi állapot megőľzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A gyógyító-mege|őző alapelláĺás keretében feladatkörébetartoz1kkülonösen azegészséges lakos-
ság részére nyujtott tanácsadás és szűľés, a beteg vizsgźĺ|ata, győgykezelése, egészségi állapotának
ellenőrzése, oľvosi rehabilitĺációja, illetve szĺikség esetén szakoľvosi vaw fekvőbeteg-
gyógyintézetivizsgá|atra,győgykezelésrevalóutalása'

3. A terhes gondozásban való közreműködés.

4. Sziikség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása éľdekében szükséges.

5. Külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és az,a| kapcsolatos tennivalókat,

b) fertozo betegségekke| és fertoző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos te-

vékenységet,

c) kóľokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

đ) éte|mérgezések esetén szükséges teendőket.

Az ész|e|t közegészségĹigyĹjárványügyi és egészségĹigyi hiányosságokról és az źůtalla megtett in-
tézkedésekľől értesíti a tertiletileg illetékes Népegészségügyi lntézetet.

6. Az egészségnevelésben és az egészségüryi felvilágosításban való részvétel.

7. Az életkorhoz kötött snirővizsgálatok elvégzése.

8. KĹilön engedély a|apjźtn akézi győgyszertár kezelése.

9 . KĹilön j o gsz ab źúyb an me gh atźr ozott orvo s i, orvo s- szakértői fe ladatok.

Io. A34l|999. (Ix. 24.) BM- EiiM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgá|at e||źúása. A közterüle-
ten és kózintézményben bekövetkez(5 nem rendkívüli halálesetben a halottvizsgálatot és bizonyit-
vány elkészitésétazesethez legközelebbi haziorvosi rendelő orvosai |źújáke|körzethataľon belül.

1 1. Feladatait a ľendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában |átja e|.
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3' szĺźmdł melléklet
e gé s zs é gügl i ellátás i s zerző dé s he z

HASZNÁLATI sZERZouBs

amely létrejĺitt egyrészről a

Budapest Főváľos VIII. keľůilet Onkoľmányzat mint az egészségiigyi kozszo|gźůtatásról
gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszétm 1 57 3 57 | 5 -2-42
statisztikai szánjel : I 57 3 57 I 5 -84|| -32| -0I
ttiľzskönyvi azonosító szźrĺ: 7357 | 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszźľľ': l 4 1 003 09- 1 02| 39 49 -01 000006
továbbiakban mint, Megbíző

másrészről
név: Dľ. Magyaľ és Maryaľ Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság
székhely: 8719 Böhönye, Kossuth u. 6.

cégegyzékszán.. l 4 06 3 08 1 09
adő szźtm: 223 7 83 8 5 - | - I 4
statisztikai számjel : 2237 8385 -85 l2.2I2-| 4
b ank szĺáml aszán.. 1 0 4039 5 4 - 5 0 48 5 l 5 6 - 5 45 7 1 0 0 8

képviseli: Dr. Magyaľ Maľina
mint megb ízott egészsé gügyi szo|gźitatő,
továbbiakban mint Szolgáltató

_továbbiakban szerződő felek_ között alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

1. Megbízo 20|5. januar l-től kezdődo hatá||ya| 2019. december 31. napjáig megbízza
Szolgáltatót az egészségügyi ellátási szerződés 1. sz. mellék]etében meghatźrozott körzet
háziorvosi terĹĺleti ellátási kĺjtelezettséggel, az a|apel|átási felađatainak teljes könĺ ellátá-
sával, amit Szolgźitatő elvállď. Szolgáltató ezze| áwá|lalja MegbízőtőI a hivatkozott kör-
zetben és az ott meghatźrozoÍtháziorvosi rendelőben és renđelési időben aMagyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló 20II. évi CLXXIX.23. $ (5) 9) pontja, valamint az egés-
zségugyrő| sző|ő 1997. évi CLIV. törvény 152. $-a szeľinti teriileti egészségügyi a|apeL|á-

tási kĺitelezettség ktjľébe tartoző haziorvosi alapellátási teendők ellátását.

2. Megbízó az egészségugyi ellátási szeruődés 2. sz. melléklete szerinti feladatok ellátása
céIjábőI, az egészségtigyről sző|ő |997. évi CLIV. törvény, az onál|ő orvosi tevékenység-
ről szóló 2000. évi II. tv. vonatkozó rendelkezései a|apjźn' a szerződés megsz'unéséig
Szo|gá|tatő részére térítésmentesen biztosítja ahźzíorvosi rendeLohasznźiatát, adott oľvo-
si rendelőben mfüĺjđő oľvosok között _ annak (azok) megosztott haszná|atźń' a ręndelő-
hoz tarto ző vráľó é s mel l ékhelyi s é gek hasznźiatźxal e gyütt.

3. Szolgáltató arészére téľítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök hasznźiatát
haľmadik személy részére _ a jelen szerződés szerinti megosztott haszná|at, a helyettesí-
tés és a szakorvosképzés esetét kivéve _hasznáIatra nem engedheti át.

4. Szolgáltató a háziorvosi rendęlő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerzodés I. sz.
melléklete a|apjźn átr ette.
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5. Szolgáltató köteles a téľítésmentesen źÍvett helyiségeket a tőle elvarható gondossággal és

rendeltetésszeriĺenhaszntili'azokáIlapotátmegóvni.

6.1. Szolgáltatő a karbantaľtási és egyéb feladatok eLlźtástra Megbíző részéte 6.000-Ft/hó'
azaz Hatezeľ forint źŃalźnydíjat köteles megfizetni havonta, vagy felévet ktĺvető hó 5.
napjáig átutal aMegbíző részére a Sbeľbank Zrt. vezetett 14100309-|0213949-01000006
szélmiĺ bankszĺámlaszźtmĺa. A felek megállapodnak abban, hogy az áta|aĺryďíj összege
évente a KSH általmegállapított inflációval növekszik.

6.2. A Megbíző köteles az áI|agmegóvás érdekében a hasznźůatĺa átađott helyiségen belül
felmeľiilő karbarftartási, javítási munkákat a 6.1 pontban meghataľozott áia|źnydíjon felül
saját költségén elvégezn|. A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség be-
ľendezéseinek, a portálnak, a homlokzatnak a karbantartźsá*al, illetőleg azok pőt|ásźxa|'
c seréj ével kap c s o l ato s fe l adatok ellźtásźr a a Me gbíző kötel ę s.

6.3. A Szolgáltató saját kĺlltségén köteles gondoskodni:

a) a helyisé g és az aL,lhoz tartoző eszközök, berendezések állaganak megőrzésérő|,
b) a helyiségben folytatott tevékenység kĺiľében felmeľĹilő felújításľól, pótlásról, illetőleg

cseľéľől,
c) a hatósági, ťuzvéďelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maľadéktalan be-

tartásárőI.

7. A praxishoztartoző működési és iizemeltetési költségek a Megbízőt teľhelik az alźhbiak
szeľint:

7.I. az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, biĺonsági rendszer kĺiltsége,
7.2.vi||aĺrlos-eneľgiafogyasztźsköltsége;
7.3. gazlfütés fogyasztás dija;
7.4. viz- és csatoľnadíj;
7 .5. szemétszállítás költsége;
7.6. lifthasznáLati đíj.

8. A praxishoztartoző mfüödési és iizemeltetési költségek a Szolgáltatót terhelik az aIábbí-
ak szerint:

8.1. veszélyes hulladék szállításĺĺnak költsége;
8.2. steľilizál'ő eszköz mfüĺldtetési és ellenőrzési kĺĺltségei;
8.3. textíliák mosatási költsége;
8.4. intem et hasznéĺIat kĺiltsége ;
8.5. takaľítási költségek;
8.6. a helyiség, illetve a feladatellźúáshoz sztikséges eszkĺizĺlk haszná|atából eredő javítá-

si, pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8 . 8 . ingó v agy oĺtáľ gy ak bino sítása é s az e|lhez kapc so l ó dó kö ltsé gek ;

8.9. anyagköltségek (szakmai ffiYdg kö'tszer, gyógyszer, vegyszer' ttí, fecskendő,papír,
írőszer, nyomtatvány stb.) ;

8.10. a Szolgáltató praxisához tartoző egészségügyi szakszemé|yzet illetve egyéb foglal-
ko ztatottak kö lts é gei ;

9. Szeruodő felek rtigzítik, hogy ajelen szerződés 6-8. pontjaibanrogzített feltételekęt}O|9.
dęcember 3|-igvá|La|ják, az ezt k<jvető iđőszakľa vonatkozóan módosítjak.

10. Szerződő felek rogzítík' hogy a Szo|gáItatő a Jőzsęfvtrosi Egészségügyi Szolgá|at źita|
kifejlesztett informatikai a|ka|mazásokat önktiltségi aľon igénybe veheti.
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11.

12.

13.

14.

Jelen szetződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykcinyv, valamint a
szeľződésben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabáLyok rendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

Je|en szerződésben rögzitett melléklet a szeruódés elválaszthatatlan ńszétképezi, azza|
egyĺitt érvényes.

Szęrződo felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősoľban békés úton ľendezik. Ameny-
nyiben eznemlehetséges, tgy apertátgy szerint illetékes bíľósághoz fordulnak.

Je|eĺ szerződést a felek kĺizcis megegyezéssel, önkormźnyzatí döntés foľmájában írásban
báľmikor módo síthatj fü .

JeIen szęrződést a felek gondos átolvasás és értelmezés utźn _ a hivatkozott jogszabályi ren-
delkezések ismeretében _ mint akaratukkal mindenbęn megegyezőt jóvĺáhagyó|aga|áírtźk.

Budapest,

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľĺĺlet Józsefuá.

ľosi onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ

Szolgáltató

Dľ. Magyaľ és Maryar
Egészségüryi Szolgáltató Bt.

képviseletében
Dľ. Maryar Maľĺna

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada- Rimĺán Edina
jegyzo

nevében és mesbízásából

Dr. Kovács Gabriella a|jegyző

Fedezet:
Pénzügyile g ellenj egyzem :

Pĺáľis Gyulané
pénzugyiugyosztá|yvezetó
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1' sz' melléklet

a hasznáIati szerződéshez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, tcibb praxis mfüödése esetén megosztott hasznáIatźú Meg-
bíző Szolgźitatő részére átaďta. Szolgáltató fudomásul vette, a mfüĺjdéshez szfüséges
eszköz<jk fenntartásaról' felújításaról, kaľbantaľtásaról, cseréjéről _ ideértvę az érték-
csökkęnéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is _ saját kĺiltségén köteles gondoskod-
ni.

2. A haziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1085 Budapest, Józsefkrt. 36.

Földszint: vaľóterem

3 oľvosi renđelő
elkülĺjnítő-fektető helyiség
beteg mosdó (női-ferfi-mozgásséľült)

Emelet: szemé|yzetipihenő
raktźn

nlhanyoző helyiség
szemé|vzeti mosdó
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4. száÍÍItlmelléklet

1204 Budapest I 06 20 936 01 02
Pozsony u.5.

ail.com

Dr.FonóGábor

Adataim Születtem: |962 08.l4-n, Budapesten.

Éĺtelmiségi családbő| szźrmazom; ľendezett anyagi és erkölcsi
hátténel.

Végzettségeimnek megfelelő professzionális munkavégzés
11Á|^^

Jelenlegimunkahelyem 2gl2-jelenleg is

Bishĺtz Johanna Integľált Humán Szolgáltatĺí Kiizpont
Intézményí orvos

Eddigi munkakiiľeim 2003.2014
MAZSIHISZ Szeret etkőrhán
Belgyógyász és Gastroenterologus szakoľvos

2001-2003
Főváľo si Önko rmányzat B aj csy.Zsilin szlĺy Kőrház
I b elgyó ry ászati Osztály
Belgyógyász szakorvos, Gastroenterologus szakoľvosjelölt.

1998-2001
Fővárosi Onkoľmány zat Dé| Pesti Kóľház
Betegfelvételi és Diagnosztikaĺ osztály
Belgyógyász szakorvos

1997-1998
Szt. Rókus Kőrház
I Belgyó g5r ászati Osztály
Belgyógyász szakorvos

199G1997

Orymentő Mentőszolgálat l(ft.
Belgyógyasz szakorvos, Mentőorvos

1995-1996

Narylĺĺtaĺ Ktizponti Rendelőintézet

Belryĺóryászati Szakrendelés
Belgyógyĺsz szakoľvos

20



992-199s

BM Ktizponti Kőrháaés Intéményei
Belg''ĺóryĺĺszati Szalľendelés
Belgyógyasz szakorvos

198&1992

BM Központĺ Kĺórhĺĺz és Intézrnényei

I. Be|5róryĺĺszati osz&ĺty
Bel gyógyasz szakoľvosj elĺilt

1987-1988
Békéscsabaĺ Kóľhĺĺz.Rendelőintézet
Sebészeti osztály
Sebész szakorvosj ei<iit

vĘzetbĘeĺm 2014

A kategóriás v ezetoí engedély

2005

oľszágos Gyóryintézeti Ktizpont
Gastoenteľologus szakorvos

1993
Haynal Imľe oruostovábbképző Eryetem
B elgyó gyĺász szakorvo s

L992
B kategóriás j ogositvĺány

1987

Semmelweis orvostudományi Eryetem
Általiános oľvos

Erdeklfiési kiiröm Idős betegek ellátasa

Hosszú távú beteggondozás

Be|győgyászatikórképekdiffeľenciáldiagnosztikája

Siirgősségi betegellátás

Bete gtáj éko ztatás és kommunikáció

Számitástechnikai és elektronikus eszközök a betegellátás
segitésére
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5. száÍntlmelléklet

Feladat.e||átási előszeľződés

amely létrejött egyrészro| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺízsefvárosi onkormányzat, mint az egészségügyi
szo|gáItatásró l gondo sko dó szerv

cím: l082 Budapest, Baross l.63-67.
aďőszátm: | 57 357 I 5 -2-42
statisztikai szaĺnj el : | 57 3 57 1 5 -84| | -32| -0l
törzskönyvi azonosító szźrn: 7 357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszĺáml aszźĺn: l 4 1 003 09- 1 02I 3 9 49 -0 1 0 00006
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név: Leo Alato Betéti Táľsaság
székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla u.2|.2.3/a.
cé gs e gy zékszźĺn,. 0 1 -06-7 8 8 7 0 8

ađő szétn: f 5 08 5 5 92 -2 - 42
statisztikai számjel: 25085 592-862| -||7 -0|
bankszĺĺml aszáĺĺl: 1 1 70800 1 -2 0572617
képviseli: Dr. Fonó Gábor
mint megb ízott egészsé gügyi szo|gźitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A -továbbiakban egyĹittesen szerzőďo felek között- alulírott helyen és napon az alźlbbi feltéte-
lekkel.

7. Az e|oszerzódés tárgya a teľiileti ellátási kötelezettséggel mfüöďő, az <inkoľmányzat
kötelező feladatkĺirébe tartoző, Józsefuiírosi 8. szłámú felnőtt hĺŁioľvosi korzet területi
ellátási kötelezettséggelvégzendő alapellátási feladatainak a teljes ktjnĺ ellátásaľa vég-
leges feladat-ellátáSi szerződés megkötése.

8. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbiző jogosult szerzodést kötni a Budapest
VIII. keľĹilet 8. számú felnőtt betegellátási kĺlrzet haziorvosi feladatainak ellttásźna,
mivel a kĺirzetben jelenleg önálló orvosi tevékenységet folytató Dr. Bihaľi Zoltźnpra-
xisjogát el kívĺĺnja idegeníteni 20|5. februĺíľ 01. napjától a praxisjogot átvevő Dľ. Fo-
nó Gáboľ tészétę. Szęĺzodő felek rÓgzítik, hogy a praxisjog megszĹĺnésére, ź./rruhźuzásá-

r a, a hatáIyo s j o gszabályi rendelkezé sek az ir źny adő ak.

9. Megbízó 5 éves hatáĺozott időtanamľa 2015. februĺáľ 01. napjátóIZlzl.januar 31. nap-
jáig a Leo Alato Betétéi Tarsaság (képviselője: Dr. Fonó Gábor), mint Szolgáltatóval
feladat-ellátási szetzőďést kívan kĺitni a keľĹiletben Iévő, a 2512002. (vl.z|.) ĺlnkoľ-
mányzati rendeletében meghataľozott 8. sz. felnőtt hiíziorvosi körzet e|Iźłtásáĺa azza| a
feltétellel, hogy Dr. Fonó Gábor aMegbízó rendelkezéséľe bocsátja a Budapest Fővá-
ros Kormányhivatala Népegészségiigyi Intézete (továbbiakban: ANTSZ) teľületileg il-
letékes iĺtézetejogerős hatźrozattń arľól,'hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez
szükséges feltételeknek, ľendelkezik az ANTSZ -tevékenységre vonatkozó- jogerős
praxisengedélyével, valamint a háziorvostan szakképesítés megszerzése érdekébeĺ az
országos Alapellátási Intézettel kötött szerzodését.

10. A Szolgáltatő az előszeruődésben váI|aLja, hogy a végleges fęladat-ellátási szęrződés
hatályba lépésének ĺapjátő| fe|adatait a szak'lna szabáLyai szeľint, a hźziorvosi, házi
gyeľmekorvosi és fogorvosi tevékenységrő| szőIő 4l2000.(II.2.).) Eiiľĺ. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, tenileti ellátási kötelezettségge|, az ANTSZ miĺkĺĺdési en-

22



11.

12.

7.

9.

10.

gedélyében meghatarozott rendelési időben, a hźziorvosi körzetekľől szóló 2512002.
(VI. 21.) sz. ĺjnkormźnyzati rendelet 1. sz. mellékletétképező 8. számú korzet|leztar-
tozo lltcajegyzék szerinti területen ellátja, A Szolgáltatő feladatait személyesen Dr.
Fonó Gáboľ oľvos |éĺjael.

Szerződő felek megállapođnak, hogy az Egészségtigyi ellátási szerződésben szabźy

Lyozzźk. a feladat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelen előszeľződés melléketét
képezi.

Megbiző kijelenti, hogy Szolgéltatő a tevékenység ellátásához szfüséges jogosultságát
é s vé gzetts é gét igazolta.

Jelen szerződésben nem szabályozotl' kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a

szerződésben rögzített egészségĹigyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
iľanyadónak tekinteni.

E szerződésben rögzített mellékletek a jelen szeruődés elvźĺ|aszthatat|alńszét képezik,
azok<ka| e gyiitt érvénye s.

Szerzódő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges, úgy a pertargy szerinti illetékes bírósághoz forđulnak.

Jelen szetződést a felek kĺjzös megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthatjfü.

Jelen előszerzódés az a|źtírás napjával válik érvényessé.

Jelen előszerződés 2 szźlmozoľt oldalból 6 egymással megegyező ercdeti példrĺnyban készült,
melyet a felek elolvastak, énelmeztek és mint akaľatukkalmindenben megęgyezőt jővźhagyő-
Lagaláírtźk.

Buđapest, 20|4. december

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľület Jó.

zsefváľosi Onkoľmányzat
képvĺseletében

Dľ. Kocsĺs Máté
polgáľmesteľ

Jogi szempontbĺól ellenj egyzem :

Danada- Riman Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

Dľ. Kovács Gabriella aljegyző

Fedęzet:
PénzĹigyileg ellenj egyzem :

Páľis Gyuláné pérungyi
ĺj;gyosztá|yvezetó

Szolgáltató
Leo Alato Bt.

képviseletében:
Dľ. Fonó Gábor
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6. száIrÍIiI melléklet

ľcnszsÉGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁSI SZERZonÉs
TERVEZET

amely létrejött egyészrő| a

Budapest Főváľos vlil. keľiilet onkormányzat miĺt az egészségtigyi kozszo|gá|tatásról
gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
aďőszétm: | 57 3 57 | 5 -f-42
statisztikai számj el: 157 3 57 1 5 -84|| -32I -0I
tĺirzskönyvi azonosító szán: 7 357 t5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszĺĺmla szźĺn: 1 4 1 003 09- 1 02| 3 9 49 -0 1 0000 06
ł^-'.dLL']^l-L^. *:.+ l|lf ^-|^t-ALU v.au ul.1l|U.atl llllllL' rvrl'E,r,[úU

másľészľől
név: Leo Alato Betéti Társaság
székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla u.2I.2.3la.
cé gtregy zékszán.. 0 1 -0 6-7 8 8 70 8

adő szźml: 25 0 8 5 5 92 -2 - 42
statisztikai szrímj el : 25085 592-862I -I 17 -0I
bankszáml aszźlm: 1 1 70800 l -2 0572617
képviseli: Dr. Fonó Gábor
mint megb ízott egészségügyi szolgźitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

szerzóđő felek ktizĺltt alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

A szerzodés trĺľgya

Megbíző 5 éves határozott időtaľtamľa 2015. februaľ 01. napjátó| 2020. januar 3l napjáig
megbízza Szolgáltatót a jelen szerzódés 1. sz. mellékletében meghatározotthéziorvosi körzet-
ben teľĹileti ellátási kötelezettségge| végzendő alape||źiási feladatainak teljes köľű ellátásával,
amit SzolgáItatő elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szo|gá|tatő ezze| áwá||alja Megbízőtő| a jelen
szetzőđés 1. sz. mellékletében rcgzített körzetben és egyénľe szabott hĺĺziorvosi ľendelőben és
rendelési időben a Magyaľoľszág helyi ĺinkormanyzatairő| sző|ő 2011. évi CL)o(Xx tv. 13.

$ (1) bekezđés 4) pontja, valamint az egészségügyről szóIő 1997. évi CLIV. töľvény 152. $-a
szerinti terĹileti egészségiigyi alapellátási kĺjtelezettség kdrébe tartoző egészségügyi e||átását.
Felek rogzítik, hogy Megbízó Képviselő-testiilete jogosult a jogszabáiyi keľetek között a la-
kosságszám esetleges módosulásának megfelelően a kĺjrzetek hatarainak meghatáĺozásiíra és
módosításara, az egészségiigyi hatósággal és az &intettekkel va|ő egyeztetés után a teriileti
ellátás legmegfelelőbb módj ĺĺnak kiválasf ására.

Felek jogai és ktitelezettségei

2. Szo|gá|tatő a háziorvosi teendőket az egészségtigyľől sző|ő |997. évi CLIV. torvény, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, továbbá a héľ;iorvosi, hźzi
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől szô|ő 412000. (II. 25.) EüM rendelet elő-
írásai, valamint a jelen szerzodésben foglaltak szeľint köteles ellátni.



3.

2.3. Köteles ellátni a területén lakó, a külon jogszabáIyban foglaltak szerint hozzábeje-
lentkezett és az źtka|a elfogadott biztosítottakat.

Az e|Iátaĺďő szo|gá|tatások tételes meghataľozását je|en szerződés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

2.4.

Szolgáltató köteles továbbá:

3.3. az arczágas Egć:szségbiztosítási Pénztárra| (oEP) egészségügyi alapel.|átási szol-
gźt\tatásraťlĺanszírozźsiszętzódéstkötni,

3.4. az egészségügyi tevékenységre szóló mfüĺidési engedélyének taľtalma szerinti
személyi feltételęknek megfelelő személyi feltételekke| végezĺĺ. Az e||źtźtsbinon-
ságáért a háziorvosi praxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. az el|átásí feladatokat ellátó orvosok MoK tagságát igazo|ő dokumentumot, és a
szfüséges múködtetési jog megszerzését, valamint a teľĹiletileg illetékes Népegés-
zségügyi lĺtézet által kiadott mfüödési engedélyét, valamint a jogszabá|yban előírt
haziorvostan szakképesítés megszerzése érdekében az országos Alapellátási Inté-
zette| kötött szer zo ďést bi zto s ítani.

amelyek jeleĺ szeruődés hatálybalépésének feltételei.

Megbíző kijelenti, hogy SzolgźtItatő a jelen szeruőđés 3. pontjában megjelölt adatokat
tarta|maző, váIla|kozóként végzendó hazioľvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy fény-
másolt példlányát aMegbízőnak legkésőbb jelen szerződés a|áirásáva| egyidejiĺleg éúadja.

A fenti adatokban bekövetkezo váItozást a SzolgáItató kĺiteles Megbízónak 30 napon be-
1ü1 írásban bejelenteni.

Szo|gá|tatő kdteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés 1. szĺámú mel-
lékletében meghatározott ľendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg ottho-
nában. E kötelezettsége alól csak kiilĺinĺlsen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a
Szolgáltató köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabá|yi előírásoknak megfelelően
gondoskođni. A helyettesítő személyek nevét az I. sz. mellékletben kell rögzíteni, a he-
lyettesítő személy nyi|atkozatát e melléklethez kell csatolni. Szolgáltató tudomásul veszi,
hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően gondoskodik és e tényről az Ön-
kormźnyzatot nem éľtesíti, ebből a köľülményből keletkezően kaľokéľt és jogkövetkez-
ményekéľt teljes könĺęn felel, kivéve ha bizonyítja, hogy mfüödési körén kívül álló, el-
haľíthatatlan ok miatt nem tuđott eleget tenni kĺitelezettségének.

Szolgá|tatő köteles a kiilön jogszabáIybaĺl foglaltaknak megfelelően biztosítani ahźnior-
vosi szolgálat műktidésének személyi feltételeit. Az egészségügyi feladatok megfelelő el-
|átását áp o ló i szemé|y zet kö zremfü ö dé s ével v é gzi.

Szolgáltató köteles aMegbizőt haladéktalanul tájékoztatli, amennyiben ľendelési idejé-
ben változás kĺjvetkezik be' kĺilönös tekintettel a rendelés elmaradása esetén, szabad-
sáýakadá|yoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel történik a teľiileti ellátási kötele-
zettséggel mfüödő orvosi körzet feladatellátźĺsa, ezenkivül a rendelőben megfelelő he-
lyen elhelyezett hirdetménnyel az énntett lakosságot haladékÍalanul értesíteni sztikséges.

Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabá|yokban foglaltaknak megfelelően
teľĹileti ellátási érdekből, szakmai felügyelet mellett |átja e| a háziorvosi tevékenységet és

váI|a\a, hogy a szĹikséges hiíziorvostan szakorvosi szakképesítést megszerzi legfeljebb a
haziorvosi tevékenység megkezđésétől szánított 5 éven belül.

Az ügyeleti ellátást aMegbíző biztosítja azigye|etre vonatkozó kültjn szeruődés alapján.

Szo|gźĺItatő köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatźlrozotthźuíorvosi rende-
lőben és beosztás szerinti napokon rendelést tartani. Szolgá|tatő a rendelési időt csak a

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Megbiző képviselőjének jóvahagyźsával és a mfüĺjdési engedélyben rogziwe módosít-
hatja. Keľületi ellátási érdekből külĺinleges helyzet a|kalmával a területileg illetékes
Népegészségiigyi Intézetjóvrĺhagyásźxal aMegbíző is kezdeményezheti a rendelési idő
módosítását.

22. Szolgáltató köteles a hiĺziorvosi ľendelőben af . sz. mellékletben felsorolt, továbbá a jog-
szabá|yok áIta| eloírt feladatokat e szeruődésben rĺigzítetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékoztatőkkozzététeLérőlgondoskodni.

23. Szolgáltató kÓteles a jelen szerződésben ľészletesen meghatározotlfęladatainak ellátásá-
val kapcsolatos' a teľĹiletileg illetékes Népegészségiigyi lĺtézet és a KSH részére külđött
jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az źt|ta|a kezęIt ađatbénist megőrizni és a
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabáIyi ľendelkezéseket betaľtani, valamint
köteles a jogszabá|yokban előíľt nyilvlíntartásokat vezetni és adatvédelmi szabá|yzatot
megalkotni, továbbá aMegbíző részére, jeLerl szerződésben részletesen meghatźtrozott fe-
ladatainak e||átásáva| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabá|yba nem titköző
adatot, infoľmációt szolgáltatni.

24. Ję|en szerződésben ľészletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlaĺ és
eszközök hasznáIatba adásaľól, jelen szeruődés elválaszthatatlan részétképezo 3. sz. mel-
lékletszerintihaszná|atiszęrzodésrendelkezik.

25. A feladatellátás biaonsága érdękében Megbízó évente ellenőrzi a szerzodésben vállalt
kĺitelezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Megbíző rendelkezéséľe bo-
c sátj a az eLlenőt zéshez szĹiksé ge s adatokat, infoľmáci ókat.

26. Szolgáltató a keľületi egészségügyi alapellátás zavarta|an és folyamatos ellátása érdeké-
ben egyĹittmfüödik az e fe|adatokban közremfüödő más szo|gá|tatőkkal és aMegbíző-
val.

16. A je|en szeruődést a felek a másik fé|hez írásban intézett felmondással, hat havi felmon-
dási idővel megszĹintethetik, mely felmondás kizríľólag a hónap utolsó napjára szólhat.

17. A felmondási idő alatt aSzo|gáItató kĺjteles szerződési kĺjtelezettségeitvá|tozatlanul tel-
jesíteni, amelyet Megbiző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útjan ellenőnzhet. A szeruődés
megszĹinésekoľ a Szolgáltató kĺjteles a részére térítésmentesen átadott rendelő helyiséget
Megbízónak leltár szeľiĺti jegyzókönywel visszaszolgźl|tatni. Szolgáltató a szerzoďés
megszűnése esetén elhelyezésre nem taľthat igéný.

18. Jelen szerződés időtartama alatt, ha báľmelyik szerzođő fél nem szeruőđésszęrĺien teljesít,
illetve bĺĺľmelyik szetződő fél' á|ta| gyakorolt azonnalí hatá|yű felmondással ĺisszefüg-
gésben másik felet igazolt kár éri, akáĺokoző felet a polgari jogi szabályok szerint kárté-
rítési felelősség terheli.

19. Megbízó fudomásul veszi, hogy körzetmódosítás miatt bekĺjvetkezett, a háziorvost értkár
esetén kźIrtalanítźLsi kĺjtelezettséggel tartozik, amelynek megállapításźnáI figyelembe kell
venni a hiíziorvosi szolgáltatő áLta| a ťrnanszírozásakeretében kapott egy éves összeget.
Szolgáltató esetleges kárta|anitźlsi igényét a körzetmódosításból fakadó kĺíľ összegének az
oEP által igazo|tméľtékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásávalterjesztheti elő.

24. Jelen szerződésben nem szabályozoÍt kérdésekben a Polgáľi Törvénykönyv, valamint a
szerzőđésben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
iľányadónak tekinteni.

25. E szerződésben rögzített melléklętek a jelen szerződés elválasńhatatlanrészétképezík,
azo|<ka| e gyiitt érvénye s.

26. Szerzódő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Ameny-
nyiben eznem lehetséges, így apertárgy szęrinti illetékes birősághoz foľdulnak.

27. JeIen szerződést a felek közös megegyezéssel, íľásban bármikor módosíthatjĺák. A kĺizös
megegyezéssel történő szeľződésmódosításhoz önkormĺĺnyzati d<jntés szfüséges.



Ielen szetződés készült 10 oldalon, 6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvas-
tak, értelmęztek és mint akaratukkalmindenben megegyezotjővthagyólag aIáírták.

Mellékletek:

4. sz. melléklet:kotzet, rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatározása

5. sz. melléklet: a SzolgáItatőhźniorvos által ellátandó feladatok

6. sz. melléklet: Használati Szeľződés

Budapest,2015.

Megbízó
Budapest Főváros WII. keľůilet Józsefuá-

ľosi onkormányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada- fumán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

Dr. Kovács Gabriella a|jegyzó

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem :

Paris Gyulané
p énzljgy i ij;gy o sztźůyv ezető

Szolgáltató

Leo Alato Bt.
képviseletében:
Dľ. Fonó Gáboľ
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2. sz. melléklet

az egészsé gügłi elldtas i szerződéshez

Kiiľzet, ľendelési idő és helyettesítés rendjének meghatáľozása

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiiletének a hĺíziorvosi
körzetekről sző|ő f5/200f. (vI.zI.) önkoľmányzati rendelet szerinti meghatátrozott tęriileti ellátási
kötelezettséget biztosító körzet.

1/a. Ellátási terület:

8. oľvosi köľzet

Bacsó Béia utca 3-25,2-22,34,38,40,4I, 47, 53,55, 57
József krt. 8-f8
Népszínhaz utca lI-2I
Víg utca I-15,2-16

1/b. A körzet lakossásszáma a szerződés aláíľásakoľ: ... ... ... fő

A feladat-ellátás jellege: felnőtt háziorvos

Az Ila. pont szerinti terĹileti e||źLtźLsi körzet orvosi rendelője:
Cím: 1084 Budapest, Auróra a.ff-f8'
Telefon: +3 6 ĺ 1 -333 -67 3 0

Rendelési idő:

Hétfő: 16.00-20'00 óra

Kedd: 08.-12.00 óra

Szerda: l6.00-20.00 óra

Cstitörtök: 08.00-12.00 óra

Péntek: pźlrat|an héten 08'00-12.00 óra

páros héten l6.00-20.00 óra

Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakadáiyoztatás' továbbképzés, egyéb rendkívüli ok ese-
tén):

ph.4.

5. ph.
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6' sz' melléklet

az e gé szs é giigłi e l lótĺźs i s z erződé s hez

A Szoleáltató által ellátandó feladatok

3. Személyes és a műkĺjdési engedélyben rögzített rendelkezési álló időben folyamatos orvosi ellátást
nyűjt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

4. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében feladatkörébe teľtozik különösen az egészséges lakos-
ságrészére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgá|ata, gsĺőgykeze|ése, egészségi állapotának
ellenőrzése, orvosi rehabi|itációja, illefue szükség esetén szakoľvosi vagy fekvőbeteg-
gy őgyintézeti vizsgá|atra, gy ő gykezelésre való utalása.

6. A terhes gondozásban való közremĺĺködés.

7. Szükség esetén minden olyan kĺizegészségügyi-jrárványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekében szükséges.

8. Külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

e) védőoltást és azza|kapcsolatos tennivalókat,

Đ fertóző betegségekke| és fertőző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos te-
vékenységet,

g) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

h) . ételmérgezések esetén szükséges teendőket.

Az ész|e|t közegészségügyi-járványĹigyi és egészségügyi hianyosságokról és az á'|ta|a megtett in-
tézkedésekről éľtesíti a területileg illetékes NépegészségligyiIntézetet'

Az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részyéte|.

Az életkorhoz kötött snirővizsgźt|atok elvégzése.

Külön engedély alapjźn akézi győgyszertár kezelése.

Ktilön jogszabályban meglatźlrozott orvosi, orvos-szakértői feladatok.

A34/|999. (IX.24.) BM- EüM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgá'|ate||átása. A köztertile-
ten és kózintézĺnényben bekövetkęző nem rendkívüli halálesetben a halottvizsgá|atot és bizonyít-
vány elkészitésétaz esethez legközelebbi háziorvosi rendelő orvosai látják e| körzethatźtron belül.

Feladatait a ľendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában |átja e|.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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3. számú melléklet
e gé s n é gügłi ell átás i s zer z ő dĺź s hez

HASZNÁLATI SZERZouÉs

amoly létľojött egy.részről a

Budapest Főváros VIII. keľĺilet onkoľmányzat mint az egészségĹigyi kĺizszolgáltatásról
gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszám.. I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számj el: 1 57 3 57 | 5 -84| l -32| -0|
törzskönyvi azonosító szźlm: 7 3 57 | 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszélm: 1 4 1 003 09 - l a2|3 9 49 -a 1 000 0 0 6
továbbiakban mint, Megbiző

másrészről
név: Leo Alato Betéti Táľsaság
székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla u.21.2.3la.
cégtregyzékszźtm.. 0 1 -06- 7 8 8 70 8

adó szám: 2 5 0 8 5 5 92 -2 - 42
statisztikai szĺímj el : 25085 592-862l -1 17 -0|
bankszáml aszźlm: 1 1 70800 1 -2 057 26|7
képviseli: Dr. Fonó Gáboľ
mint megb ízott e gészsé giigyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

_továbbiakban szetződő felek_ között alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

6. Megbíző 2015. januaľ |-tíll kezdődíĺ hatá||ya| 20|9. december 31. napjáig megbízza
Szolgáltatót az egészségügyi ellátási szerzőđés 1. sz. mellékletében meghatározott körzet
haziorvosi teľületi ellátási kötelezettséggel, az alapel|átási feladatainak teljes k<jnĺ ellátá-
sával, amit Szolgá|tatő elvállal. Szo|gá|tatő ezze| źtwá|lalja Megbizőto| a hivatkozott kör-
zetben és az ottmeghatáĺozott hiĺzioľvosi rendelőben és rendelési időbęn aMagyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló 201l. évi CL)oilX.23. $ (5) 9) pontja, valamint az egés-
zségtigyről sző|ő 1997. évi CLN. törvény 152. $-a szerinti teľiileti egészségügyi alapellá-
tási kötelezettség kĺjrébe tartoző haziorvosi alapellátási teendők e||źttását.

7. Megbíző az egészségügyi ellátási szerzőďés 2. sz. melléklete szeľinti feladatok ellátása
céljából, az egészségiigyľől sző|ő |997. évi CLIV. törvény, az önál||ő orvosi tevékenység-
ről szóló 2000. évi II. tv. vonatkozó rendelkezései alapján, a szerződés megszínéséig
Szolgá|tatő részére térítésmentesen biztositja ahźniorvosi rende|ő haszná|atát, adott orvo.
si ľendelőben mfüödő oľvosok között _ annak (azok) megosztott haszntl|attń' a rendelő-
höz tartoző vĺíľó é s mell ékhe lyi sé gek hasznźiatával e gyiitt.

8. Szolgáltató arészéte téľítésmentesen biztosított helyiségek és taryyí eszk<jzĺjk hasznźiatźú
haľmadik személy részére _ a jelen szerzőđés szerinti megosztott haszná|at, a helyettesí-
tés és a szakorvosképzés esetét kivéve _haszná|atra nem engedheti át.

9. Szo|gá|tató a háziorvosi rendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés I. sz.
melléklete a|apján átvette.
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10. Szolgáltató koteles a térítésmentesen átrett helyiségeket a tőle elvarható gondossággal és
ľendeltetésszeľiienhasznźt|ni,azokźůllapotátmegóvni.

|4.1. Szolgáltató akarbantartási és egyéb feladatok e||átásáraMegbíző tészére 6.000-Ft/hó'
azaz Hatezeľ forint áta|źnydíjat köteles megfizetni havonta, vagy felévet követő hó 5.

ĺapjáig áfutal aMLegbíző részéte a Sberbank Ztt, vezetett 14100309-|0213949-01000006
szźmlű bankszámlaszámĺa. A felek megállapodnak abban, hogy az átalźnyđíj összege
évente a KS H áIta| me gá|l apított inÍlációval nĺivekszik.

|4.f. A Megbízó köteles az á|Iagmegóvás érdekében ahasznáIatta átaďott helyiségen belül
felmeľĹilő kaľbantartási, javítási munkfüat a 6.1 pontban meghatĺírozott áta|źnydíjon felül
saját koltségén elvégezffi. Ahelyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség be-
rendezéseinek, a portálĺlak, a homlokzatnak a karbantartásáva|, illetőleg azok pótlásával,
c s eréj ével kap c solato s fel adatok e||átásár a a Me gbíző köteles.

6.3. A Szolgáltató saját kĺiltségén kĺiteles gondoskodni:

a) a helyisé g és az ahhoztartoző eszkĺjzök, berendezések állagĺĺnak megőľzéséľől,
b) a helyiségben folytatott tevékenység köľében felmeľülő felújításról, pótlásľól, illetőleg

cseľéről'
c) a hatósági, tuzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maľadéktalan be-

tartásaľól.

15. A praxishoz tartozó mfüĺjdési és iizemeltetési költségek alľĺ/legbízőt terhelik az a|ábbiak
szeľint:

15.1. azingat|anra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,
15.2. villamos-eneľgiafogyasztásköltsége;
15.3. gźuLfi,ĺés fogyasztás díja;
|5.4. viz- és csatoľnadíj;
l5.5. szemétszá|lítás kĺlltsége;
15.6. lifthasználati díj.

16. A pľaxishoz tartoző működési és iizemeltetési költségek a Szolgáltatót terhelik az a|ábbi-
ak szerint:

16.l. veszélyeshulladék szá||ításánakkĺi1tsége;
16.2. steľilizáló eszkoz műköđtetési és ellenőrzési kĺlltségei;
16.3. textílifü mosatási költsége;
16.4. internethaszná|atköltsége;
16.5. takaľítási költségek;
16.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szfüséges eszközĺjk haszná|atából eredő

javítási, pótlási költségek;
1'6.7. telefonköltségek;
16.8. ingóvagyontárgyak biztosítása és az ehhęz kapcsolódó költségek;
16.9. anyagköltségek (szakmaí arlyag, kötszer, gyógyszer, vegyszer' hĺ, fecskendő,

p apír, ír ő szer' nyomtatvány stb. ) ;

16.10. a Szolgáltató praxisához tartoző egészségĹigyi szakszeméIyzet illetve egyéb
foglalkoztatottak költségei ;

|7 . Szerződő felek rogzitik, hogy a jelen szerződés 6-8. pontjaiban rogzített feltételęket 20|9.
december 3l-igvá|Ialják, az ezt kĺjvető időszakľa vonatkozóan módosítjrák.

18. Szerződő felek rögzítik, hogy a Szo|gźůtatő a Jőzsefvźrosi Egészségügyi Szo|gá|at áItaI
kifejlesztett infoľmatikai alkalmazásokat önktjltségi aľon igénybe veheti.
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19. Jelen szerzőđésben nem szabáLyozott kéľdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
szerződésbeĺ r?igzített egészségiigyet éľintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
irányadónak tękintęni.

20. Jelen szeľződésben rogzített melléklet a szerzőđés elválaszthatat|arl részét képezi, azza|
egyiitt érvényes.

21. Szerzódő felek kijelentik, hogy vitás kérđéseiket elsősorban békés úton rendezik. Ameny-
nyiben ezÍLemlehetséges, űgy apertárgy szerintilletékes bírósághoz fordulnak.

22. Jelen szerződést a felek ktjzĺjs megegyezéssel, önkormźnyzati döntés formájában íľásban
bármikoľ módosíthati ák.

Je|en szerződést a felek gondos átolvasás és értelmezés utźln _ a hivatkozott jogszabályi ren-
delkezések ismeretében _ mint akaľatukkal mindenbęn megegyezőt jóvahagyó|agaláírték.

Budapest,

l|idegbiző

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvá-
ľosi onkormányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Szolgáltató

Leo Alato Bt.
képviseletében:
Dľ. Fonó Gáboľ

Jogi szempontból ellenjegyzem :

Danada- Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

Dr. Kovács Gabriella a|jegyző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem :

Paris Gyuláné
pénnigyiigyosztáLyvezető
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l' sz. melléklet

a használąti szerződéshez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyisé gek j egyzéke

1. Az orvosi rendelő helyiségei, ttibb praxis műköđése esetén megosztott hasnlá|atát Megbízó Szol-
gźitatő részére źfiadta. Szolgáltató tudomásul vette, a miĺködéshez szükséges eszkĺjzĺjk fenrfiartá-

ša.ol, f"lĺiĺĺásáľól, karbantaľtiísaról, cseréjéről _ ideértve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költ-

ségviselés kérdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

2. A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1084 Budapest, Auróra u.22-28.

váróterem

orvosi ľendelő

o|töző

szemé|yzeti mosdó

beteg mosdó (nőĹféđ)

JJ




