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T átgy : Javaslat házĺoľvosi pľaxis elidegenítésére

A napiľendet nyílt ülésen kell targyalni, a határozat e|fogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség szĹikséges.

ElorÉszĺro sZERVEZETI pcysÉc: HuvĺÁNszolcÁl.rłľÁsl ÜcyoszrÁly
HuvÁt'ĺ<aPcSoLATI Inooa. jr{
KÉszÍľBľľp : Po<oRNyl VxróRlł
PÉNzÜcylFEDEZETETlcfu.ľveI./tĺp14-1c11gyBI,,Ice'zoLÁs: .-t]=- ń..'..-'._

JoclroNrRoI.l.: a4. /Ĺ * (-.-

BpľsRJEszľÉsnľ ALKALMAS :

DeNłoe, - RlNĺ,c'N Eonĺa.
lpcyző

ranrós rłvol.LÉrÉsBN
/ //t

^k rźukl/v'- on.MÉszÁR Erur.ł
x-ncvzo

Váľos gazdálko dási és P énzü gyÍ Bizotts á g v é|emény ezi

Emberi Erőforľás Bĺzottság véleményezi X
Határ o zati j av aslat a bízottság számár a:

Az Emberi Erőfoľrás Bizottság javasolja a Képviselő-tęstiiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ását'

Tisztelt Képviselő-testület!

L Tényállás és a dtintés tarta|mának részletes ismeľtetése
A Sülle Bt. képviseletében eIjaĺő Dr. Pźnczél Pálné Dľ. Sülle Katalin felnőtt háziorvos Buđa-
pest Józsefuátoskozígazgatási tertiletén műkĺjdő 36. szźtmű, felnőtt háziorvosi k<jľzet ellátásá-
ľa vonatkozóan Budapest Józsefvarosi onkormányzatta| 20|I. év decemberében megkötött
Egészségtigyi Ellátási szerzőđést 2015. december 31. napjára felmondta, valamint bejelentet-
te, hogy az érintett körzet házioľvosi praxisát el kívánja idegeníteni,20|6.januaľ 01. napjától
Dr. Ratiu Péter részéľe, aki a Bukaľesti orvostudományi Egyetem Altalános orvostuđományi
Kaľanak végzett orvosdoktota ) az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Kĺizpont Migráci-
ós és Monitoring Főosztá|yának 0477I4-002|20I5|BIZ igyiratszámű határozata ulup.ÉE.; P;r:;:tŤT
háziorvostan szakorvosa' E-'o \ u r t*ł* o

A praxist átvevő Dr. Ratiu Péter vállalkozási formában, - mint aĺp.aczKorlátolt F.l.ľäś: 
ou, ,,Ł*,,

ségű Társaság (továbbiakban: onÁcz Kft.) képviselője _ kívanja ellátni oľvosi feladatait. , , q



Dr. Ratiu Péter (sztiletett: 1958) 1986-ban végzett a Bukaresti orvostudományi.Egyetemen.
oľvosi điplomáját 1988-ban, haziorvosi szakképesítését 2015-ben honosífrafra. A világ ttibb
országétbaĺvégzett orvosi és kutató munkát (a szakmaí onéIeftajz az előteľjesztés mellékletét
képezí).

A praxisjog olyan, szemé|yhezkapcsolódó vagyoni éľtékű jog, amely jogszabźiybanmeghatá-
rozott feltételek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható, de csak olyan orvos részére,
aki nem rendelkezik praxisjoggal, de amegszeľzéséhez sztikséges feltételeknek megfelel.
onálló háziorvosi tevékenységet csak praxisengedély birtokában lehet folytatni, melynek kia-
đásáta az az á|Iamigazgatási szerv jogosult, amely az adott pľaxisjoggal éľintett egészségiigyi
szo|gźitatő műkĺjdési engedélyének kiadásáľa jogosult, jelen esetben a Budapest Főváľos
Koľmányh iv ata|a VI. kerületi Hivatala Népe gészsé gügyi o sztály.

A praxisjoggal rendelkező orvosnak vagy a praxisjog tulajdonosának a pľaxisjog elidegeníté-
sére vonatkoző szźlĺdékát a települési önkormányzatnak kell be jelenteni. Amennyiben az
önkormányzat az orvos ezen száĺdékát elfogadja, a pľaxisjogot megszerezni kívánó oľvossal a
feladat-ellátési szerzodés megkĺitését megelőzően előszeľződést kot (az e|oszeruődés az eIő-
terjesztés hatźrozaténak 1. számú mellékletétképezi). Az eIószeruődésben az onkoľmźnyzat
váI|a\a, hogy ha a praxisjogot átvevő orvos rendelkezik az illetékes szakigazgatási szerv által
kiállított jogerős praxisengedéllyel, a fe|aďat-ellátási szeruodést meg fogja kötni (a feladat-
ellátási szeruődés tervezet az e|őterjesztéshatćtrozatźnak 2. szźnĺlt mellékletét képezi). A ha-
tályos jogszabźiyok rendelkezései szerint a feladat-ellátási szerződés legrövidebb íđőtartama 5
év. Amennyiben a praxisjogot megszeÍezÍLi kívánó orvossal a települési ĺjnkoľmanyzat nem
kíván fe|adat.el|átási szerzodést kötni, erről nyilatkoznia kell.

A pľaxisjog átađásának jogszabá|yi akadálya nincs, amennyibena\lhoz az onkormányzathoz-
zájarul.

il. A beteľjesztés indoka
A Sülle Bt. az onkormĺányzattal kötött hatźrozott idejű egészségtigyi ęllátási szeľződését
2015. december 3|. napjával felmondta, egyben megneveztę a36. szátĺÍl orvosi kĺiľzet egés.
zségtigyi feladat-ellátását átvevó orvos személyét. A feladat jĺivőbeni zökkenőmentes ellátása
éľdekében sztikséges, hogy döntését a Képviselő-testĺilet az oktőberi tilésén meghozza.

ilI. A diintés célja, pénzügyi hatása
A dĺjntés céIja a 36. számí orvosi kĺjľzetre vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerzódés
megkötése, a hźzíorv osi feladatok további bizto sítása.
A feladatellźúási szeruődés megkötése pénziigyi fedezetet igényel, mely a 11704 címen bińo-
sított.

Iv. Jogszabályĺkiirnyezet
A Képviselő-testtilet hatáskĺlľe Magyarország helyi ĺinkormányzataírő| szőLő 20II. évi
CLpoilX. tĺiľvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a helyi
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok k<jrében ellátandó helyi ĺinkormźny-
zati felađatok különösen aZ egészségügyi a|ape||ttás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások.

Azegészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII' töľvény 1. $ (1) bekezdése a|apjźnaz
egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében vá|asz-
tása alapján igénybe vehető, hosszú tźvű, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egés-
zségngyí ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől fiiggetlenül. Az
5. $ (1) bekezdés a) pontja alapján a teleptilési ĺĺnkormányzat az egészségügyi alape||źtás kö-
rében gondoskodik aháziorvosi, hazi gyeľmekorvosi ellátásľól. A 8. $ (1) bekezdése szerint a
háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nytljt az egészségi áL|apot megőtzése, a
betegségek megelőzése, koľai felismeľése és győgyítasa, valamint az egészségfejlesztés cé|já-

ból.



1.

Az onźi|ő o-rvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. töľvény 1.$ (2) bekezdésének a) pontja
szeľint önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség köľében az egészségĹigyi
alapeLlźtásról szóló törvény szerint a háziorvos, aházi gyermekorvos, a fogorvos általnyújtott
egészségĹigyi ellátás. Az 1.$ (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog: az egészségügyi a||an-
igazgatásí szerv źůtal az a) poĺt szerinti orvos tészére adott önálló oľvosi tevékenységny$tá-
sára jogosító engedélyben foglalt jog, amely a|apjan ĺjnálló orvosi tevékenység területi ellátási
ktitelezettséggel, meghatźnozott körzetbenvégezhetó. Af . $ (3) bekezdése alapján a praxisjog
olyan, szeméIyhez kapcsolódó vagyoni értékujog, amely jogszabźiyban meghatározott fę|té-
telek fennállása esetén elidegeníthető és folytatható.
Ugyanezen jogszabáIy 2/A. s (1) bekezdése szerint a pľaxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát - a pľaxisjogot megszereznikívtnő orvost is megjelölvę - az azt eLidegeníteni kí-
vánó személy bejelentí az adott praxisjoggal érintett települési önkormĺĺnyzatĺak. A (2) be-
kezdés szerint, haaz(1) bekezdés szerinti önkormányzat
a) a praxisjogot megszeľezni kivźnó orvossal _ a pľaxisjog megszeľzése esetéĺ _ az ađott
körzetbęn aLlB. $ szeľinti feladat-ellátásí szęrzódést kívan kötni, erről a felek előszerzőđést
kötnek,
b) nem kíván a praxisjogot megszereznikívźtnő oľvossal az aďotĹkörzetben a2lB. $-a szeľint
felađat _ ellátási szerzőđést kötni, errőI az (1) bekezdés szeľinti bejelentés napjától szźtmitott
45 napon belül nyilatkoznia kell.

A fentiek a|apjźn, kérem az a|ábbihatźnozat javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

hozzájźrul' Dr. Pźnczél Pálné Dr. Sülle Katalinnak a Bp., VilI. kerület 36, sztlmu háziorvosi
köľzetre vonatkozó praxisjoganak elidegenítéséhez és a pľaxisjogot megszerczni kívánó Dľ.
Ratiu Pétenel vállalkozási foľmában, mint a DRACZ Kft. képviselőjével a36. számiĺhazior-
vosi köľzetre 2016. jarnźr 01. napjátóI 2020. december 3I. napjáig a Budapest Józsefuaľosi
onkoľmanyzatfe|adat-ellátási szerzőđést kívan kötni a határozat 1. sz. és a2. sz. mellékletét
képező egészségĹigyi ellátási szeľződésben foglalt főbb tanalmi ęlemekkel.

Felelős : polgĺíľmester
Hatáľidő: 2015. oktőber 22.

felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti dokumentumok a|áításźra'

Felęlős: polgáľmester
Hattriđő: 2015. decembeľ 3 l .

A dtintés végľehajtását végző szeľvezeti egység: Humĺĺn
kapcsolati Iroda

Budapest, 2015. októbeľ 06.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada - Riman Edina
jegyző
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NÚv. r]r. Ratiu Pétcr

Születési hely, idó: Aľad, 1958' december 13.

Cim.. 1 1ó5 Budapest' Faľkasfog utca 14

Ę-.maí|: peter.ratiu@post'harvaľd.edu

Telefon: +36-30424-7749

ISKOLAI VEGZETTSEG:

t986 orvqstudomąuyi Egyetem ÁoK Bukaręst'
Honosítva 1988. soTE Á.oK

szAKKÉPEsÍTÉs:

t989*1990 ResidentCiinicaMirasierra'Madrid,(Spanyo1ország)

t9g2 - 1gg4 Postdocĺoral Senior Fellow, UniveĺsĘ of Waďriĺgton,
Seattle (USA)

1997 - 1999 Fellow, Haward Egyetem, Boston (USA)

2015 Hazioľvosihonosíľás. ENKK

MIJNKAHELY És enoszĺÁs:

2015 Ebola Kezelési Központ, Tubmanburg, Sinję (Libéńa):
főorvos

2014 Stamforđ Medical Lda, DiIi (KeletTimor): fômunkaĺárs

20I| _20|4 King's College Londirn (,Ąnglia): fudományos munkaĺĺrs

2008 - 20l0 Bukaresti Mentőszolgálat @ománia): orvos

199,1 -2007 Harvaĺd Egaetem orvosi Kaĺ, Radiológia, Boston (UsA):
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|gg5 _ L997 Engineeĺing Animatíon, lnc., ĺ\mos (USA): tudományos

ťomunkatárs (senior pĄect manager)

lggT - 1994 University of Washington (USA): senior fellow

1990 - 1992 UniversĘ of Washin$on (USA): segédorvos

1989 - l99o Clinica Mirasieľa, Madrid (Spanyoloĺszág): segédoľvos

1988 - i989 Péterý Sándor kóľház, Budapest: segédorvos

1986 - 1988 Arad Megyei Kórhráz (Romĺĺnia): sęgéđowos

FoBB TUDoMÁxvos KUTATóI MUNKÁK:

1997 - fOOs Neruoimaging Analysis Center' Co-Investigator (PI: Ron

Kikinis, HMS) NCRR.P4I (NIH)

2oo3 - 2005 The Virtual Soldier Pľoject' Co-Investigatoĺ (PI Bńan
Athey, University of Michigan), DARPA

1999 - 2OOZ lnsight Toolkit for Image Analysis. Co-Investigator (PI;

Willĺam Lorensen, GE) The National Library of Medicine (NIH)

2001 - 2003 The Visible Human Anatomical Methods' Priĺcipal
Investigator, the National Ĺibrary of Medicine (NIH)

2oo| - 2'002 ĺntroduction to Cross-Sectíonal. Anatomy for Clinician
Tľaining. Pr'incipal Investigatoą HMS

2ool _ 2003 Physical and Computer-AideđModels of the Female

Pelvic Ęloor' Principal I-nvestigator, HMS

1995 - 1996 Labeling and Segmentation of the Visible Human Male
Thorax. Principal Investigatoľ, TheNational Library of Medicíne (NIľľ)

1995 - 1997 Atlas of Computationał Anatomy' Principal Investigator, Mosby, Inc.

|994 _ 1995 Interactive atlas of tbę Knee. Principal Investigatoľ, AÍmstrong McDonald
Foundation

TUDoMANYos oKTATAS - NEVELÉS :

|994 Fogorvosi kar, Univęrsity ofWasbingÍon, Seattle (JSA): bonctani
gyakoľlatvezető oktató

1999 _2004 orvosi Kar, Harvard Egyetem, Boston (USA): bonctanl g-vakorlatvezető,

szemiĺláĺiumvezető oktató, előadó
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Antropológiai Kaľ, Haľvard Egyetem, Boston (USA): előadó

orvosí Kar, Harvard Egyetem, Boston (USA): neuroanatómiai
gyakorlatvezeto' előadó

Famulatur Mentor/ Research Supervisor foľ exchange students, HMS

Pľe-međical Advisor' Winthrop House, Haward Co1lege

Non-concentration Advisor. Wintfuop House.

Five Yęar Plan MentoĹ co-advisor
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határozat
l. szźlmumelléklet

Feladat-etlátási e|őszerződés

amely létrejött egyrészróI a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuáľosi Onkormányzat, miĺt az egészségtigyi koz-
szo|'gtitatásról gondoskodó szeľv

cím: 1082 Budapest, Baľoss v 63-67.
aďőszám: I 57 3 57 I 5 -2- 42
statisztikai számje|: I 57 3 57 I 5 -84T I -32I -01
törzskönyvi azonosító szám.. 7 3 57 I 5

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszám: 1 0403 3 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

másľészről
név : DRÁC Z Korláto|t Felelősségű Társaság
székhely: 1137 Budapest, Szent István krt.30.2.2.
c é gs e gy zékszám: 0 I -09 -27 27 I I

ađő szźtm.. 25 3 8 5 407 -2 - 4 I

statisztikai számjel:
bankszĺímlaszźĺm:
képviseli: Dr. Ratiu Péter
mint megb ízott egészségügyi szolgá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltatĺó

A -továbbiakban együttesen szerzođo felek k<jz<jtt- alulírott helyen és napon az a|ábbi feltéte-
lekkel.

1. Az e|őszerződés tfugya a teľĹileti ęllátási kötelezettséggel műkodo, az önkormányzat
kĺjtelezĺí feladatktjľébetaľtoző, Józsefuaľosi 36. szĺímú felnőtt háziorvosi kotzet teľiile-
ti ellátási kĺjtelezettségge| végzendő alapellátási feladatainak a teljes kĺjrű ellátására
vé g1 e ge s fel adat- el lát ási szer ző dé s me gköté s e.

2. Szerződo felek megállapodnak, hogy a Megbízőjogosult szeruőđést kötni a Budapest
VIII. kerület 36. szźmis' felnőtt betege||átási kcjrzet hazioľvosi fe|adatainak ellátásara
tekintettel arra, hogy a körzetben jelenleg önálló orvosi tevékenységet folytató Dľ.
Sülle Egészségügyi Szolgáltató Betéti Táľsaság Budapest Józsefuarosi onkormanyzat-
tal ezen haziorvosi feladatok ellátásra kötött Egészségügyi Ellatási Szerzőďést2015.
decembeľ 3I. napjára felmondta és Dľ. Pźnczé| Pálné Dr. Sĺille Katalin az érintett kör-
zetľe vonatkozó pľaxisjogát e| kívanja idegeníteni 2016.január 01. napjától a praxisjo-
got átvevő Dr. Ratiu Péter részére, Szeruőďő felek rcgzítik, hogy a praxisjog megszű-
né s ére, átnlházását a, a hatáIy os j o gs zab ályi rendelkezé s ek az fu ány adő ak.

3. Megbíző 5 éves hatźlrozott idotartamĺa 20|6, január 01. napjátó| 2020. december 31.

napjáig aľ.p'dcz Kft.- vel (képviselője: Dľ. Ratiu Péteľ), mint Szolgá|tatőval fetradat-

e|Iátźsi szerződést kívĺĺn kĺjtni a keľületben Iévő, a 2512002. CVI.21.) önkormányzati
rendeletébeĺ meghatározott 36. sz. felnőtt haziorvosi körzet ęIlźtásźlra azzaI a feltétel-
lel, hogy Dr. Ratiu Péter a Megbíző rendelkezésére bocsátja a Budapest Fővaľos Kor-
mányhivatala VI. keľületi Hivatala Népegészségiĺgyi osztáIya (továbbiakban:
ÁNľsz; területileg illetékes intézetejogerős hatátozatát arról, hogy megfelel a praxis-
jog megszerzéséhez sztikséges feltétęleknek, rendelkezik az ANTSZ _tevékenységre

vonatkozó_ j ogerős pľaxisengedélyével.



4. A Szolgáltatő az e|ł5szerződésben vźt||aIja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés
hatźiyba lépésének napjátőI feladatait a szakma szabá|yai szeľint, a házíorvosí, hézi
gyeľmekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4l2000.(II.2|.) ptiltĺ. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, teľületi ellátási kötelezettséggel, az ANTSZ működési en-
gedélyében meghatarozott renđelési időben, a háziowosi köľzetekľől szóló 2512002.
(VI. 21.) sz. önkormźnyzati rendelet 1. sz. mellékletét képező 36. szźmtkotzetheztar
Íoző lltcĄegyzék szerinti területen e|Iátja. A Szolgáltatő fe|ađatait szeméIyęsen Dr.
Ratiu Péter orvos |átja e|.

Szerzóđó felek megállapodnak, hogy az Egészségügyi ellátási szerződésben szabźr
|yozzźk a feIadat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelen előszerződés melléketét
képezi.

Megbiző kijelenti, hogy SzolgáItatő a tevékenység ellátásahoz sztikséges jogosultságát
és vé gzetts é gét igazolta.

Je|en szerződésben nem szabályozotť kérdésekben a Polgaľi Törvénykönyv, valamint a
szerződésben ňgzített egészségügyet éľintő hatályos jogszabáIyok rendelkęzéseit kell
iranyadónak tekinteni'

E szerződésben ľĺigzített mellékletek a jelen szerzłĺđés elválaszthatat|anrészétképezik,
azold<a| e gyiitt éľvénye s.

SzerzőđłS felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton renđezik.
Amennyiben ez nem lehetséges, űgy apertźtrgy szerinti illetékes birősághozfordulnak.

Jelen szeľződést a felek közös megegyezéssel' írásban bármikor módosíthatjak.

Jelen előszeruőđés az a|źitás napjźwal' válik éľvényessé.

Jelen előszerz(5dés 2 szźmlozott oldalból 6 egymássa| megegyező eredeti példányban készült,
melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jőváhagyo-
|agalźd.rták.

Budapest, 2015. októbeľ...

5.

6.

7.

9.

10.

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺó.

zsefváľosĺ onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsĺs M:áúé

polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Danađa- Rimán Edina

jegyző
nevében és me gbízásábo|

dr. Mészár Erika a|jegy ző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyulan é pénzÍigyi
ügyosztéiyvezetó

Szolgáltató
DF.ACZ Koľlátolt Felelősségű

Társaság
képvĺseletében:
Dľ. Ratiu Péteľ



hatátozat
2. számumelléklet

ncnszsncÜGYl FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZouÉs
TER\rEZET

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Jĺózsefuáľosi onkormányzat' mint az egészségĹigyi köz-
szoIgáItatásró 1 gondo sko dó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adószám: I57 3 57 I5.f.42
statisztikai számj el : 1 57 3 57 1' 5 -84 | | -321 -0 I

tĺirzskönyvi azonosító szám.. 7 35] 15

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bankszáml aszźlm: 1 0403 3 87-000285 70-00000000
továbbiakban mint, Megbizól

másrészről
név : DRÁC Z Korlátolt Felelősségiĺ Társaság
székhely: 1137 Budapest, Szent István krt.30.2.2.
cé g e gy zékszźľľ'.. 0 l -09 -27 2 I 1 |

adő szán.. 25 3 8 5 407 -2 - 4 I

statisztikai sztmýe|:
bankszámlaszám..
képviseli: Dľ. Ratiu Péter
mint megb ízott e gészsé gügyi szolgáItatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltatĺó

szeruođő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Aszeruődés táľgya

Megbíző 5 éves hatáĺozott időtaĺamľa 20l6.janurír 01. napjátó\'f020. december 31. napjáig
megbízza Szolgáltatót a jelen szeruođés 1. sz. mellékletében meghatálrozotthtuíowosi körzet-
ben teľtileti ellátási kĺjtelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak teljes kĺĺnĺ e||źÍásáva|,

amit Szolgá|tatő elvállal. Felek rogzítik,hogy a Szolgáltató ezze|áwá||aljaMegbízőtőIajeIen
szerződés 1. sz. mellékletében rogzített kĺjrzetben és egyénľe szabott haziorvosi rendelőben és

ľendelési időben a Magyaľoľszág helyi önkoľmanyzatairő| sző|ő 2011. évi CLXXXIX ttlrvény
13. $ (1) bekezdés 4) pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szőIó 2015. évi CXXil.
tcirvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szeľinti területi egészségĺigyi alape|Iźiási kötelezettség
köľébe tartoző egészségiigyi ellátását. Felek rogzitik, hogy Megbízó Képviselő.testĹilęte jogo-
sult a jogszabáIyi keretek kĺjzött a lakosságszźlm eset|eges módosulásának megfelelően a köľ-
zetek határainak meghatfuozásara és módosításáľa, az egészségtigyi hatósággal és az ériĺtet-
tekkel va|ő egyeńetés után a teriileti ellátás legmegfelelőbb módjĺánakk'lváIasztźsfua.

Felek jogai és ktitelezettségei

1. Szolgáltató a háziowosi teendőket az egészségügyi a|ape||źtásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény, az oná|Iő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, továbbá a
háziorvosi, házi gyetmekoľvosi és a fogoľvosi tevékenységekľől szőIő 4/2000. (II. 25.)

EüM ľendelet előíľásai, valamint a jelen szęrzőđésben foglaltak szeľint köteles ellátni.

2.1. K<jteles ęllátni a teľiiletén lakó, a külĺin jogszabáLyban foglaltak szeľint hozzábeje-
lentkezett és az áIta|a elfogadott biztosítottakat.

2.2. Az e|Itianđő szoIgáItatások tételes rneghataĺozását jelen szęrződés 2. sz. melléklete
tartalmazza 
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3. Szolgá|tato köteles továbbá:

3.1. az otszágos Egészségbiztosítási Pénnána| (oEP) egészségügyí a|apellátási szol-
géitatásr a ťtnanszír ozási szerző ďést kötni,

3.2. az egészségügyi tevékenységre szóló mfüĺjdési engedélyének tartalma szeľinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekkęl ľendelkezłĺ. Az el|źLtź.sbiz-
tonságáéľt a háziorvosi praxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. az ellátási feladatokat ellátő orvosok MoK tagságát ígazo|ő dokumentumot' és a
szükséges működtetési jog megszęrzését, valamint a terĹiletileg illetékes Népegés-
zségngyi osńt.Jy által kiadott működési engedélyét bemutatni,

amelyek j e|en szerzodés hatálybalépésének feltételei.

4. Megbiző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szerzóđés 3. pontjában megjelölt adatokat
tartalmaző, vá||alkozóként végzeĺđő haziorvosi tevékenységhez sziikséges feltételeket
igazoLő okiľatokat Megbiző képviselőjének eľeđetiben bemutatta, és azok egy-egy fény-
másolt péIdarryát aMegbízőnak legkésőbb jelen szęrzőđés alźiľásáva| egyidejrĺleg átadja.
A fenti adatokban bekövetkezó vá|tozást a Szo|gáitató köteles Megbízónak 30 napon be-
ltil írásban bejelenteni.

5. Szolgáltató kĺjteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szęrződés 1. számú mel-
lékletében meghataľozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg ottho-
nában. E kötelezettsége alól csak ktilĺin<jsen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a
Szolgáltató köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabźiyi előíľásoknak megfelelően
gondoskodni. A helyettesítő személyek nevét az |. sz. mellékletben kell rögzíteni. Szol-
gáItatő tudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nęm megfelelően gondosko-
dik és e tényről az onkormáĺyzatot nem éľtesíti, ebből a kĺjľülménybőt keletkezóenká-
rokén és jogkövetkezményekért teljes könĺen felęl, kivévehabízoĺyítja, hogy mfüödési
körén kívül á1ló, e|hfuithatatlan ok miatt nem tudott eleget tenni kcitelezettségének.

6. Szo|gáItatő köteles a ktilcĺn jogszabá|yban foglaltaknak megfelelően biztosítaní ahźu;ior-
vosi szolgálat műkĺidésének személyi feltételeit. Az egészségiigyi feladatok megfelelő el-
|átás át áp o ló i szeméIy zet kö zr eműkö dé s ével v é gzí,

7. Szolgáltató kcjteles aMegbízőt haladéktalanul tájékoztatni' amennyiben rendelési idejé.
ben vá|tozás k<jvetkezik be, külc}nös tekintettel a rendęlés elmaľadása esetén' szabad-
sáýakađá|yoztatás esetén, valamint ha helyettesítéssel t<jrténik a teľülęti ellátási kötele-
zettséggel mfüĺjdő orvosi korzet feladatellátźsa, ezenkíviil a rendelőben megfelelő he-
lyen elhelyezett hiľđetménnyel az érintet|lakosságot haladéktalanul éľtesíteni szfüséges.

8. Szolgá|tatő köteles évente egy alkalommal február 15. napjáíg Megbízónak írásban be-
számolni az e|ózo évi tevékenységéľől.

9. Az ügyeleti ellátást a}i/:egbízőbiztosifiaazigye\etre vonatkozó küIĺjn szeruőđés a|apján.

10. Szo|gáItatő köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatźlrozotthtziorvosi rende-
lőben és beosztás szeľinti napokon rendelést l'artani. Szolgáltató a rendelési időt csak a
Megbíző képviselőjének jóváhagyásáva| és a mfüödési engedélyben rcgzítve módosít-
hatja. Keľületi ellátási éľdekből különleges helyzet a|kalmélvaL a terĹiletileg illetékes
Népegészségtigyi osztáIy jóváhagyásáva| aMegbíző is kezdeményezheti a rendelési idő
módosítását.

1 1. Szolgáltató köteles aháziorvosi rendelőbeĺ a2. sz. mellékletben felsorolt, továbbá a jog-
szabályok źl|tal e|í|írt feladatokat e szerzodésben rögzítetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékoztatőkközzététe|éľőlgondoskodni.

|2.Szolgá|tató köteles a jelen szerzódésben részletesen meghatározot|feladatainak el|átásá-
val kapcsolatos, a területileg illetékes Népegészségügyi osztáIy és a KSH tészéľe küldött
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jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató kĺiteles az ttltala kezelt aďatbtlzíst megőrizni és a
személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi ľendelkezéseket betaľtani, valamint
kĺjteles a jogszabźiyokban előírt nyilvántaľtásokat vezetĺi és adatvédelmi szabá|yzatot
megalkotni , tovétbbá aMegbíző tészére, jelen szerződésben ľészletesen meghatźltozott fe-
ladatainak e|Iźúźsáva| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabáIyba nem ütktjző
adatot, infoľmációt szol gáltatni.

13. Ję|ęĺ szerződésben részletesen felsoľolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan és

eszközök hasznáIatbaadásátőI, jeIenszerződés elválaszthatatIaĺrészétképező 3. sz. mel-
léklet s zeľi nti haszná|ati szer zó đés ľende lkezik.

14. A feladatellátás biztonsága éľdekében Megbízó évente ellenőrzi a szetzőďésben vállalt
kötęlezettségek teljesítését, melynek keretében Szo|gáItatő Megbiző ręndelkezéséľe bo-
c s átj a az ę|Ienőr zé shez sztik s é g e s adato k at, infoľmáci ókat.

15. Szolgáltató a kerĹileti egészségügyi alapellátźs zavartalan és folyamatos ellátása érdeké-
ben együttműködik az e fe|adatokban közreműktjdő más szo|gáItatőkkal és aMegbiző-
val.

15.1. A jelen szerzodést a felek a másik fé|hez íľásban intézett felmondássa|,hat havi felmon-
dási idővel megsziintethetik, mely felmondás kizarólag a hónap utolsó napjźra szólhat.

15.2. Megbíző a jeIen szerzodést felmondhatja, amennyiben

- megállapithato,hogy az egészségügyi szoIgá|tatás szakmai színvonala csökkent, és e
csökkenést az egészségtigyi hatóság célellenőrzése is igazo|ja;

- Szolgáltatő a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan
megszegi;

- Szolgáltató súlyosan megszegle akozszolgá|tatás ťlnanszírozására vonatkoző szerző-
dést, és a ťlnanszíroző kozlése alapján emiatt fennáll a ťlĺanszitozási szerződés azon-
nali hatályú felmondásának veszélye.

1 5.3. Megb ízó azomali hatállyal felmondj a a szerződést, ha

- ahtuíoľVos a szerződésben vállalt ktitelezettségeit írásbeli felsző|ítás ellenére sem tel-
jesíti, vagy folýatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt mfüödésre vonatkozó
előírásokat;

- a hźziolľvos ĺjnálló egészségtigyi tevékenység végzésére való jogosultságát bĺáľmely
okból elveszti.

|6. A felmondási idő a|att a Szo|gáItatő köteles szerződési kötelezetts égeit vźitozatlanul tel-
jesíteni, amelyet Megbiző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőrę útjan ellenorizhet. A szerződés
megszűnésekoľ a Szolgáltató kötęles arészére térítésmentesen átadott rendelő helyiséget
Megbízónak le|tár szerinti jegyzőkönywel visszaszolgźitatní. Szolgá|tatő a szerzőđés
megszĹĺnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

|7. JęIeĺ szęrződés időtartama alatt, ha bĺíľmelyík szerződő fél nem szerződésszeruenteljesít,
illetve báľmelyik szerződo féI á|tal gyakorolt azonna\i hatáĺrytl felmondással összefug-
gésben másik fe|et igazo|t kaľ éri, akárokoző felet a polgári jogi szabźiyok szeľint kźLrté,-

rítési felelősség terheli.

18. Megbíző tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás miatt bekövetkezetr., a háziorvost értkár
esetén kártalanítási kĺjtelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánźl figyelembe kell
venni a háziorvosi szolgáItatő áIta| a finanszíľozźsakeretében kapott egy éves tisszeget.
Szolgáltató esetleges kárta|anítási igényét a köľzetmódosításból fakadó kaĺ összegének az
oEP által ígazo|t méľtékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásávalteľjesztheti elő.

20. Ielen szetződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Torvénykö'yu, valamint a

szerződésben rogzített egészségtigyet éľintő hatályos jogszabáIyok ľęndelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.
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2|. E szerzóđésben r<igzített mellékletek a je|en szetződés elválasńhatat|anrészétképezík,
azo|d<a| e gyĹitt érvényes.

22. Szerzodő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Ameny-
qłíben eZnem lehetséges, úgy a pertátgy szerinti illetékes bírősághozfoľdulnak.

23. Je|en szerződést a felek közĺis megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatjak. A közĺis
megegyezéssel történő szerzőđésmódosításhoz önkoľmányzati döntés szfüséges.

JeIen szerződés készült ... oldalon, 6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvas-
tak, éľtelmeztek és mint akaĺatukkalmindenben megegyezotjőváhagyő|aga|áírták.

Mellékletek:

l. sz. melléklet: kĺirzet, ľendelési idő és a helyettesítés ľendjének meghatározása

2. ' sz. męlléklet: aSzo|gáItató haziorvos áIta| e|Iátarldó fęladatok

3. sz. melléklet: Haszná|ati Szeruodés

Budapest, 20I 5. november. . ..

I|ĺ4.egbiző

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvá-
ľosi onkoľmányzat

képviseletében
Dľ. Kocsis Máté

polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és mesbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyzó

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulané
pénzügyi ĺjgy o sztá|yv ezető

Szolgáltató
nnÁcz KoľIátolt Felelősségű

Táľsaság
képviseletében:
Dľ. Ratĺu Péteľ
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] ' sz. melléklet

az e gés z s é gügłi ellótas i s z erz ődé s hez

Kőrzet, ľendelési idő és helyettesítés ľendjének meghatá,ľozńsa

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testi'iletének a házioľvosi
köľzetekľől sző|ő 25lf002. (YI.f|.) önkormányzati rendelet szerinti meghatźtrozott teľiileti ellátási
kötelezettséget biztosító körzet.

7/a.E||źtási terület:

36. oľvosi ktirzet

Bródy Sándor utca 23,25,27
Hoľánszky utca 2-4,8-I2
Knidy Gyula utca 12,14,16-18,20
Mária utca z-8,1f-18,22,3la,b,5,9-23
Rökk Szilárd utca 75-2I

1/b. A körzet lakosságszám a a szerződés aláíľásakor: ' . . . . . .. . fő

A feladat-ellátás jellege: felnőtt háziorvos

Az |ĺa. pont szeľinti tertileti ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím: 1088 Budapest, VIII. kerület, Mikszáth Kźimántér 4.

Telefon: +3 6 / I -3f8-0993

Rendelési idő:

Hétfő: 8.00-12.00 óra

Kedd: 15.00-19.00 óra

Szerda: 8.00-12.00 óra

Csütörtök: 1 5.00-19.00 óra

Péntek: párat|an héten 08.00-12.00 őra

páros héten l5.00-l9.00 óľa

Helyettesítés ľendje (szabadság, betegséýakađá|yoztatás, továbbképzés, egyéb rendkívĹili ok ese-

tén):

1. ph.

ph.2.
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2.sz. mell,éklet

az egészs ĺźgĹłgłi ellátas i szerződéshez

A Szolgáltató által ellátandó feladatok

1. Személyes és a működési engedélyben rögzített rendelkezési álló időben folyamatos orvosi ellátást
ny(Ąt az egészségi állapot megőľzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

f . A győgyítő-megelőző alapellátás keretében feladatkĺjľébe tartozik ktilönösen az e||átott lakosságľa
vonatkozó, a betegségek megelőzését és koľai felismerését szolgáló ellátás, az egyén egészségi ál-
lapotának f,rgyelmmel kísérése, valamint egészségtigyi felvilágosítása, nevelése, egészségfejleszté-
se, egészségteľvezésének támogatása, jogszabályban meghatározott kompentencia keretében tör-
ténő gyógykezelése, gondozása és rehabilitáciôjaaz adott diagnosztikus és teľápiás háttéľ mellett,
szakorvoshoztorténő irźnyitása a betegség megźůlapitása, kezelési terv készítése vagy tenápiás el-
|ź:ŕás cé|jából., gyógykezelése, házi áp|oása és ľehabilitáciőja a szakorvos által javasolt terápiás
terv fi gyelembevételével.

3. A teľhes gondozásban való közremrĺködés.

4. Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-j źlrványngyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása érdekében szükséges.

5. Külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azza| kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőző betegségekkel és feľtőző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos te-
vékenységet,

c) kórokozó-hoľdozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) éte|mérgezések esetén sziikséges teendőket.

Az ész|e|t közegészségügyi.jérványügyi és egészségügyi hiányosságokľól és az á|ta|a megtett in-
tézkedésekľől éľtesíti a területileg illetékes Népegészségüryi Intézetet.

6. Az egészségnevelésben és az egészségtigyi felvilágosításban való részvétel.

7. Az életkorhoz kötött sniróvizsgźllatok elvégzése.

8. Külön engedély a|apjtnakézi győgyszertźr kezelése.

9 . Külön j ogszabályban meghatározott oľvosi' orvos-szakértői feladatok.

|0. A34/|999. (IX. 24.) BM- EtiM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgźiat e||átása. A kĺjzteľüle-
ten és közintézményben bekĺlvetkezó nem ľendkívüli halálesetben a halottvizsgáůatot és bizonyít-
vány elkészítésétaz esethez legközelebbi házioľvosi rendelő oľvosai látják el körzethatáron belül.

1 1. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában |źtjae|.
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3. számú melléklet
e gé szs é gügli ellátósi s zerző déshez

HASZNÁLATI SZERZouns

amely létrejött egyrészrőI a

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefváľosi Önkoľm ányzat mínt az egészségügyi koz-
szo|gźitatźtsról gondo skodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross v 63-67.
adő szám: I 57 3 57 I 5 -2 - 4f
statisztikai számj el: I 57 3 57 I 5 -841I -321 -01
törzskönyĺi azonosító szám: 7357 15

képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszźnn 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név: DRÁC Z Korlrátollt Felelősségĺĺ Társaság
székhely: 1137 Budapest, Szent István krt.30.2.2.
c é gs e gy zéksztml.. 0 I -09 -f7 2 I I I

ađő szám.. 253 8 5 407 -2. 41

statisztikai szźmjel:
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Ratiu Péter
mint me gb ízott. egészsé gügyi szo|gźitatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

_továbbiakbanszetződő felek_ kcjzött alulíľott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Megbíző 2016. január 1-tő1 kezdőđó hatźi|ya| 2020. december 3I. napjáig megbizza
Szolgáltatót az egészségügyi ellátási szerződés 1. sz. mellék]etében meghatfuozott kĺirzet
háziorvosi teľületi ellátási k<itelezettségge|, az aLapellátási feladatainak teljes könĺ ellátá-
sával' amit Szolgźitatő elvállal. Szolgáltató ezze| áwźtllalja MegbizőtőI a hivatkozott kĺjr-
zętben és az ottmeghatározottháziowosi rendelőben és rendelési időben aMagyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX.23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint
az egészségügyi alapellátásról sző|ő 2015. évi C)CilII. törvény 5. $ (1) bekezdés a) pont-
ja szerinti területi egészségiigyi alapellátási kötelezettség köľébe tartoző háziorvosi alap-
ellátási teendők ęIlźtását.

2. Megbízó az egészségügyi ellátási szerzođés 2. sz. melléklete szeľinti feladatok ellátása
céljából, az egészségügyi alapel|átásrőI szőIő 2015. évi C)O0II. tĺlľvény, az egészségugy-
ről szóló 1997 . éví CLIV. törvény, az onáIlo orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv.
vonatkozó renđelkezései alapjan, a szerzodés megszűnéséig Szo1gá|tatő részéte térítés-
mentesen biztosítja a háziorvosi rendelő hasznáIatát, adott oľvosi ľenđelőben mfüödő or-
vosok között - annak (azok) megosztott hasznáIatát' a rendelőhoz1.artoző váró és mellék-
helyisé gek hasznáIatával együtt.

3. Szolgáltató arészéte térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi ęszközök haszná|atźú.

harmadik személy tészérę - a jelen szerződés szerintí megosztott hasznáIat, a helyettesí-
tés és a szakoľvosképzés esetét kivéve -haszná|atra nem engedheti iít.

4. SzoIgáItatő a házioľvosi ľendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés I. sz.
melléklete a|apj án átvette.
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7.

5. Szolgáltató köteles a térítésmentesen átretthelyiségeket a tőle elvárható gondossággal és
ľęndeltetésszerűenhasznźůĺtj,azokáI|apotátmegóvni.

6.1. Szolgáltató a karbantartási és egyéb feladatok el|źtásźra Megbízó részéte 6.000-Ft/hó,
azaz Hatezeľ forint źúalánydíjat kĺjteles megfizetni havonta, vagy féIévet kĺjvető hó 5.
napjáig átutal a Megbiző tészéte a K&H BaÍťľ. Zrt.- ĺéI vezetęIt 10403387-00028570-
00000000 szźlmu bankszámlasztlmra. A felek megállapodnak abban, hogy az áta|áĺydíj
cisszege évente a KSH á|tal. megźilapított infl ációval növekszik.

6.2. A Megbíző köteles az źů|agmegóvás érdekében a hasznáIatra átaďott helyiségen belül
felmeľĺilő karbaĺúartási, javítási munkákat a 6.1 pontban meghatáľozott átaltnydíjon felül
saját költségén elvégezni. Ahelyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség be-
rendezéseinek, a portálnak, a homlokzatnak a karbantartźsáva|, illetőleg azok pőtlásáva|,
c s eréj éve l kap c s o lato s fe l ađatok el|átásár a a Me gbíző kötele s.

6.3. A Szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni:

a) a helyiség és az ahhoztartoző eszközök, berendezések állaganak megőtzésérő|,
b) a helyiségben folyatott tevékenység kciľében felmerülő felújításról, pótlásról, illetőleg

cserérőI,
c) a hatósági, tuzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előíľások maradéktalan be-

Ártásárő]r.

A pľaxishoz tartoző múködési és üzemeltetési költségek a Megbízőt terhelik az a|źhbiak
szeľint:

7.I. az ingatlanľa vonatkozó vagyonvédelmi-, binonsági rendszeľ költsége,
7,2. v1||arlos-energiafo gyasztás költsége;
7.3. gázlfi,Íés fogyasztás díja;
7.4. víz- és csatornadíj;
7 .5 . szemétszá||itás költsége;
7.6. lifthas znźtlati đij.

A praxishoz tartoző műk<jdési és üzemęltetési költségek a Szolgá|tatőt terhelik az a|źhbi-
ak szerint:

8. 1 . veszélyes hulladék szá||itásának köItsége;
8.2. sterili zá|ó eszkoz műkĺjdtetési és ellenőľzési kciltségei;
8.3. textíliák mosatási költsége;
8.4. intemet haszná|at költsége;
8.5. takaľítási kĺlltségek;
8.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz sztikséges eszk<jzök haszná|atźlból eredő javita-

si, pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8.8. ingóvagyontárgyakbińosítása és az ehhez kapcsolódó költségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai ffiYa1, kötszeľ, győgyszer,vegyszeÍ) tű, fecskendo,papír,

írőszer, nyomtatvĺíny stb.) ;

8.10. a Szo|gáItatő praxisához tartoző egészségügyi szakszeméIyzet illetve egyéb foglal-
koztatottak kĺiltségei ;

Jelen szeruődésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a
szerződésben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabtiyok rendelkezésęit kell
iľanyadónak tekinteni.

Jelen szerződésben rögzitett męlléklet a szerződés elválaszthatat|aĺ Észét képezi, azzal
együtt éľvényes.

Szetzodő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Ameny-
nyiben eznęm lehetséges, ,lgy apertfugy szeľint illetékes bírősághoz fordulnak.

8.

9.

10.

11.
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12. Jelen szęrzőđést a felek közös megegyezéssel, önkormźnyzati döntés formájában írásban
báľmikor módosíthati ak.

JeIeĺ szerződést a felek gondos átolvasás és éľtelmezés utźn _ a hivatkozott jogszabályi ľen-
delkezések ismeretében _ mint akaľatukkal mindenben megegyezot jőváhagyő|ag alźf.rták.

Budapest,

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá-

ľosi onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szo|gá|tatő

DRÁCZ Korlátolt Felelősségű
Táľsaság

képvise|etében:
Dľ. Ratiu Péteľ

Jogi szempontból ellenj e gyzem:-

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr, Mészár Erika a|jegyzo
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1. sz. melléklet

a has znóIat i sz eľz ő dé s hez

Rendelkezésľe bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

l. Az oľvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott haszná'|atáú Megbízó Szol-
gá|tatő részére átadta. Szo|gá|tatő tudomásul vette, a működéshez sziikséges eszközök fenntaľtá-
sáról, felújításárő|, karbantartásaľól, cserejéľól - ideéľtve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költ-
ségvise|és kérdését is - saját költségén köteles gondoskodni.

2. A haziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1088 Budapest, Mikszát Ká|máĺtér 4,

váróterem

4 oľvosi rendelő

1 fektető helyiség

öltoző helyiség

zuhanyző helyiség - WC

szemé|yzeti mosdó, WC a mozgássérülteknek

beteg mosdók (nőĹférfi)

1 teakonyha + étkezo

takar ító szer -v e gy szęr r aktár
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