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Az Emberi Eľőforrás Bizottság javasolja a Képvise|ő-testületnek az e|őterjesztés nregtárgyalását.

Tisztelt Képvise|ő-testü|et!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának rész|etes ismertetése
Dr. Hisstek József egyéni vźů|akozó felnőtt házioľvos a Budapest Józsefváľos közigazgatási
területén teľĹileti ellátási kcitelezettséggel műkodo 34. számú felnőtt háziorvosi köľzet oiuo,u
praxisjog elidegenítési szándékát bejelentette, egyben megnevezte a praxisjogot megszeľezni
kivánó orvost Dr. Juhász Éva személyében' aki a Szegedi oľvostudámányi Ěgyeteň ĺl,ai
nos oľvostudományi Karának végzett orvosdoktora, ahtziorvostan szakorvosa.

A praxist átvevő, válla|kozási formában, - mint az Angitia-Međ Házioľvosi Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (továbbiakban: Angitia-Med Háziorvosi Kft.) képviselője - kívrínja el1átni
orvosi feladatait. Dr. Juhász Éva (született: 1960) 1986-ban ,.ég,€tta Szěgedi oľvostudomá-
nyi Egyetemen, majd 2010. évben háziorvostan szakvizsg át tett (a szakmii öné\etrajz az e|ý7
teľjesztés mellékletét képez|). Fl"l ii:- r-i:T;T

A pľaxisjog olyan' szemé|yhezkapcsolódó vagyoni éĺékű jog, amely jogs zabálybanmeghatđiĺ!!
rozott feltételek fennállása esetélr elídegeníthető és folytatható, ae cšaĚ olyan oľvos részéľe,
aki nem ľendelkezik pľaxisjoggal, de a megszeľzéséhez szükséges feltételeknek megfelel'
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onálló háziorvosi tevékenységet csak praxisengeđély biľtokában lehet folytatni, melynek kia-
dástna az az á||amigazgatási szerv jogosult, amely az aďott pľaxisjoggal éľintett egészségĹigyi
szo|gtl|tatő működési engedélyének kiadásráĺa jogosult, jelen esetben a Budapest Főváľos
Kormányh iv ata|a VI. keľtileti Hivatala Népe gészsé gtigyi osztály.

A praxisjoggal rendelkező orvosnak vagy a praxisjog tulajdonosának a praxisjog elidegeníté-

séľę vonatkoző szándékát a települési önkormáĺyzatnak kell bejelenteni. Amennyiben az ön-

kormáĺyzat aZ orvos ęzen szándékát e|fogadja, a praxisjogot megszeÍezni kívánó orvossal a

feladat-ellátási szerzóđés megkötését megelőzóen e|ószerződést köt (az e|oszer.zodés az e|o-

terjesztés határozatźnak 1. számú mellékletétképezi). Az e|ószeľzőđésben az onkormányzat
vállalja, hogy ha a pľaxisjogot átvevő oľvos ľendelkezik az illetékes szakigazgatási szeľv által
kiátlított jogerős pľaxisengedéIlyel' a feladat-ellátási szerződést meg fogja kötni (a feladat-
ellátási szerzodés tervezet az e|oterjesztés hatźrozatának 2. szćtmu mellékletét képez1)' A ha-

tályos jogszabá|yok rendelkęzései szerint a feladat-ellátási szerződés legľövidebb idotartama 5

év. Amennyiben a praxisjogot megszerezni kívánő orvossal a települési önkoľmányzat ÍIem

kíván feladat-ellátási szęrzodéSt kötni' erľől nyilatkoznia kell.

A pľaxisjog átadásának jogszabályi akadá|yanincs, amennyiben ahhoz az onkormźnyzathoz-
zájáruI.

il. A beterjesztés indoka
Dľ. Hisstek József egyéni vállalkozó bejelentette praxisjoganak f0|6. február 01. napjától
történő elidegenítési szándékát, egyben megnevezte praxisjogot megszerzni kívánó oľvost. A
feladat jcivőbeni zökkenomentes ellátása éľdekében szükséges, hogy döntését a Képviselő-
testület a novenrbeľi ülésén meghozza.

ilI. A dtintés cé|ja, pénzĺigyi hatása
A dontés céljaa34. sztĺmll oľvosi körzetľe vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerzođés
20i6. február 0i. napjátói tĺjnénő megkötése, aháziorvosi ieiaĺiatok foiyalnaios biztosítása
éľdekében. A fęladatel|átćsi szerzodés megkötése pénzügyi fedezetet igényel, mely a 11704
címen biĺosított.

Iv. Jogszabályikiiľnyezet
A Képviselő-testület hatásköre Magyaroľszág he|yi önkormányzat"airo| sző]o 2011. évi

CLXXXX. töľvény 13. s (l) bekezdés 4) pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a helyi
közĹigyek' valamint a lrelyben biztosítlrató kozfeladatok koľében el]átandó helyi önkonrrány-
zati fe|adatok különösen aZ egészségügyi alapellátás, aZ egészséges életnród segítését célzó
szoIgáltatások.

Azegészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. töľvény 1.s (l) bekezdése alapjánaz
egészségügyi alapellátás biztosítja, lrogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak kcjzelében vá|asz-

tása a|apján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egés-

zségügyi ellátásban részesiiljön, nemétől, korától és betegsége természetétől fiiggetlentil. Az
5. $ (1) bekezdés a) pontja a|apján a telepiilési önkormányzat az egészségĺigyi alapellátás kö-

rében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásľól. A 8' $ (1) bekezdése szerint a

háziorvos személyes és folyamatos oľvosi ellátást ĺyujt az egészségi állapot megőtzése, a

betegségek megelozése, koľai felismerése és győgyíttlsa, valamint az egészségfejlesztés cé|já,-

ból.
Az oná|lő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. törvény 1.$ (2) bekezdésének a) pontja

szerint onálló oľvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség koľében az egészségĹigyi

alape||źńásról szóló töľvény szeľint a háziorvos, ahází gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott
egészségügyi ellátás. Az 1.$ (2)bekezđé,s c) pontja szeľint a praxisjog: az egészségtigyi állam-

igazgatási szerv źl|ta| az a) pont szerinti orvos részére adott önálló orvosi tevękenységnyiĄtá-
sára jogosító engedélyberr foglalt jog, amely a|apjáĺönálló oľvosi tevékenység területi ellátási
kötelezetts éggel, meghatározott koľzetben végezhető. A 2. $ (3) bekezdése alapján a praxisjog
olyan, szemé|yhez kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabá|yban meghatározott felté-
telek fennállása esetén elideseníthető és folytatható'



1.

Ugyanezen jogszabály f/A. s (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítéséľe vonatkozó
szandékát - a praxisjogot megszeľezni kívránó orvost is megjelölve _ az azt elidegeníteni kí-
vánó személy bejelenti az adott pľaxisjoggal éľintett települési önkoľrnányzatnak' A (2) be-
kezdés szerint, haaz(l) bekęzdés szerinti önkormányzat
a) a praxisjogot megszereniklvánő orvossď _ a praxisjog męgszeÍzése esetén _ az aďot1

köľzetben aZĺB. $ szerinti feladat-ęllátétsi szęrzőđést kíván kötni, erľől a felek előszerződést
kötnek,
b) nem kívĺán a praxisjogot megszerezĺri kívanó orvossal az adott körzetben a2/B. $-a szerint
felađat - ellátasi szerződést kötni, erĺ.ől- az (1) bekezdés szerinti bejelentés napjától szźtmított
45 napon belülnyilatkoznia kell.

A fentiek alapjźln, kérem az alćhbíhatátrozat javaslat elfogadását!

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy d<int, hogy

hozzájárl;J. Dr. Hisstek Józsefnek Bp., VIII. keľtilet 34. szźtrĺń haziorvosi köľzetre vonatkozó
pľaxisjogĺának elidegenítéséhez és feladat-ellátási szeuódést kíván kötni a praxisjogot vrá]lal-

kozási formában megszerezni kívanó Dľ. Juhász Evźlval, mint az Angitia- Med Haziorvosi
Kft. képviselőjével a34. szźmlli hazioľvosi köľzetľe 201-6. februat 01. napjátóL202I, januaľ

31. napjáig terjedő időľe a hatfuozat 1. sz. és a 2. sz. mellékletét képezo egészségügyi ellátasi
szerződésben foglalt főbb taľtalmi elemekkel.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015. november 05.

a Budapest Fővaľos VIII. kertilet Józsefulíľosi onkormányzat és Dr. Hisstek József egyéni
val|a|koző között a 34. számű hĺáziorvosi körzet feladatainak eL|átátźsra megkötött egészség-
ügyi ellátasi szerződést 20I6.januĺáľ 31. napjávalközös megegyezéssel megszĹĺnteti.

Felelős: polgármesteľ
Hataridő: 2015. novembeľ 05.

felkéri apolgáľmesteľt a hatźrozat1. és2. pontja szerinti dokumenfumokaláírasára.

Felelős : polgráľmesteľ
Hatáľidő: 20t6. jaĺuát 31.

A dłintés végľehajtását végző szewezeti egység:
kapcsolati Iroda

Budapest, 2015. októbet 20.

Tcĺrvényességi ellenőrzés :

Danada - Riman Edina
jegyző

Humĺánszol gĺáltatási |J gy o sztá|y Humrín-

2.

a).

nevébgn és megbízásából-1i;,"",,u,Lĺ. ź*,?
dr.MeszfuEnka 
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Személyi adatok

:
Nev : 0r -lullasz L\'a

Szüĺetési hel-v :

Lakhely :'

Teie1ĺjn :.

Ĺnraiĺ cjnr :

lsko|ai végtettség :

Eg,vetem : i 98(i _ t.q8ó sZoTE' Áltąlános orvosi Kar
Szakvizsga : Háziorvostan szakorvo.s 2Cl 0

Munkahelyek :

l 9$6.l.987 Nóeľá<t Megyei Kórháą Salgótaľján- gsztá|1..os orvos. betgyógyászat

Ig81.199j Szentloľinckáta - házionlos

l994-20oo Feľring i\4agyaro,1szág KÍt- orvo-slátogató ĺ.Csongrád.. Békés-, Bács-Kiskun-..
Jász-Nalykuĺi.SzoIĺok meg,rlc )..üiológusok, g-veľľnckgvóg'1á.s7ol.< iátogétasa

2000-2003 Brisiol.My's.ĺs.Squ'ibb-}?harmavitRt-tudomán).''os.munk'ątáľs

2003.2006 Szege.d M, J.\,.o' Kórház - csztáIyos or.":os , i.ad'ioÍógia

20Q7 nov.Ol óta Madáľąs:közsÚg.. máid Tó'tkomlas várds |lel}ettesítŁi ( oALl )háziorvosa

20i,O.ncłl.O|-.-ió! Ądór Ýáros 5.sz' ( iěJnött).ĺll.lés-:Csókĺktj ( vegles praxis ) hď.zioĺvosa'

Nyeivismeret:

ĺ\ngol : a[apĺok ( olvasás, nYel\..'e.rłés" szakszöveg )
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hattĺrozat
1. szźlmume]]éklet

F.eladat-ellátási e|őszeľződés

amely létľejött egyrészrő| a

Budapest Főváros VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat, mint az egészségügyi kciz-
szolgáltatásról gondoskodó szeľv

cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
adőszám: 1 57 3 5] 1 5 -2-42
statisztikai számjel: 1 57 35] 1 5 -84I | -321 -0I
tcĺľzskönyvi azonosító szám: ]357 1 5

képviselő neve: Dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
b ankszám|aszám : 1 0 4 03 3 87 - 00 0 2 8 5 7 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
továbbiakban mint, Megbízĺí

másľészľől
név: Angitia - Med Háziorvosi Koľlátolt Felelősségű Táľsaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. 1 1.l.5.
cégtregyzékszám: 06 09 0 l 8540
adószám: 23833399 -1 -06
statisztikai számj el : f3833399-86f1 -1 |3 -06
bankszámlaszám..
képviseli: Dľ. Juhász Éva
rrrint megb izott egészsé gügyi szo|gáltatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A -továbbiakban együttesen szerződó felek kozött- alulírott helyen és napon az alźhbi feltéte-
lekkel.

1. Az e|őszerzódés tárgya a területi ellátási kotelezettséggel működó, az onkorményzat
kotelező feladatköľébe hrtoző, Józsefváľosi 34. számű felnőtt házioľvosi köľzet terüle-
ti ellátási kotelezettséggel végzendő alapellátási fe|adatainak a teljes körrĺ ellátásáľa
végie ges ieladat-ellátási szerzódés iiiegkötése.

2. Szeľződő felek megállapodnak, lrogy a Megbiző jogosult szerződést kotni a Brrdapest
VIIi. keľület 34' számu felnőtt betegellátási kcjľzet házioľvosi feladatainak ellátására
tekintettel arra, hogy a korzetben jelenleg onálló oľvosi tevékenységet folytató Dr.
Hisstek József egyéni vá||a|koző bejelntette pľaxisjog elidegenítési szándékát 20|6.
február 0l. napjátó|. Szeruódó felek rogzítik, hogy a pľaxisjog megszűnésére, źlttuhá-
zására, a hatályos jogszabźt|yi rendelkezések az irányadóak.

3. Megbíző 5 éves határozoÍt időtartamľa 2016. febľuár 0l. napjátólf021. január 3l. nap-
jáig az Angitia - Med Háziorvosi Kft.- vel (képviselője: Dr. Juhász Eva), mint Szol-
gá|tatőva| feladat-ellátásiszerzódést kíván kotni a kertiletben |évő, af512002. (VI.zl')
önkormányzati rendd'etében meghatározott34, sz. felnőtt háziorvosi korzet e||tttására
azza| a feltétellel, hogy Dr. Juhász Eva aMegbizo rendelkezéséľe bocsátja a Budapest
Főváro s Korm ányh iv ata|a VI. keľület i Hiv atala Népe gészsé giigyi o sztá|y a (további -
akban: ÁNľsz; teľĹiletileg i]letékes intézetejogeľős határozatátarľól, hogy megfelel a
praxisjog megszeruéséhez szükséges feltételeknek, rendelkezik az ANTSZ
tevékenysé gre vonatk oző- jo ger ős pľaxi sengedélyével.

4' A Szolgáltatő az eloszeľződésben vállalja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés
hatá|yba lépésének napjától feladatait a szakma szabá|yai szeľint, a háziorvosi, házj
gyeľmekoľvosi és fogoľvosi tevékenységrol szóló 412000.(II.25.) EüM. rendeletben



foglaltaknak megfelelően, teľĹileti ellátási kĺitelezettséggel, az ÁNľsz műktjdési en-
gedélyében meghatározott rendelési időben, a háziorvosi köľzetekľől szóló 25/2002.
(VI. 21.) sz. önkoľmźnyzati rendelet 1. sz. mellékletét képezo 34. számukörzetheztar
Íoző utcajegyzék szeľinti terĹileten e||átja. A Szolgáltatő fe|adatait személyesen Dr. Ju-
htszEva orvos látja el.

5. Szqzodő felek megállapodnak, hogy az Egészségügyi ellátási szerződésbeĺ szabźr
|yozzák a feladat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelen előszerzóđés melléketét
képezi.

6. Megbízó kijelenti, hogy Szolgá|tatő a tevékenység e||tttásźthoz szükséges jogosultságát
és vé gzetts é gét igazo|ta.

7, Ie|en szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgáľi Töľvénykönyv, valamint a

szeľződésbenrogzitett egészségtigyet éľínto lratályos jogszabá|yok rendelkezéseit kel]
iľányadónak tekinteni.

8. E szeruódésben rögzített mellékletek a jelen szerződés e|vá|aszthatat|anrészét képezik,
azokka| egytitt érvénye s.

9. Szerzódő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsosorban békés úton ľendezik.
Amermyiben ez nem lehetséges' iĘy a pertárgy szerinti illetékes bírósághoz foľdulnak.

10' Ielen szerződést a fęlek kozös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatják.

Jelen előszeľzodés azaláftás napjával válik érvényessé.

Jelen előszerzodés 2 szźllĺlozott oldalból 6 egymással megegyező eľedeti pélđányban készült,
melyet a felek elolvastak, éľtelmeztek és mint akaľatukkal mindenben megegyezot jóváhagyó-
Iag a|áírták.

Budapest, 20|5. novembeľ. . .

Megbízó Szolgáltató
Budapest Főváros VIII. kerü|et Jó- Angitia - Med Háziorvosi

zsefvárosi onkoľmányzat Koľ|átolt Fele|ősségű Társaság
képviseletében képviseletében:

Dr. Kocsis Máté Dľ. Juhász Éva
polgáľmesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada- Rimán Edina

jegyzó
nevében és mesbízásából

dr. Mésztr ErĹka aljegyző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páris Gyuláné pénztigyi
ügyosztályvezető

tl



határozat
2. szźtmtmelléklet

EGESZSEGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI sZERZooÉs
TERVEZET

amely létrejött egyrészrol a

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi Onkormányzat, mint az egészségügyi kł)z-
szolgáItatásról gondosko dó szeľv

cím: 1082 Budapest, Barĺrss u.63-67.
adősz'ŕlm: 1 57 ? 51 1 5-2-42
statisztikai számj el: I 5] 351 1 5 -84I I -321 -0I
törzskönyvi azonosító szám: 7357 |5
képviselő rreve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám: 1 0403 3 87-0002 8 5 70-00000 000
továbbiakban mint, Megbíző

másľészľől
név: Angitia _ Med Háziorvosi Korlátolt FelelősségÍĺ Táľsaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. 1 l.l.5'
cégegyzékszám.. 06 09 0 l 8540
adő szám: 23 83 3 3 9 9 - | -0 6

statisztikai számj el: 23833399-862| -1 13 -06
bankszámlaszám..
képviseli: Dr. Juhász Éva
mint megb ízotÍ. egészsé gügyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

szerz(5dő felek között alulírott helyerr és napon az a|ábbi feltételekkel:

A szerzőđés táĺgya

Megbízó 5 éves határozott idotartamra 20|6. febľuár 01. napjátó\202|' január 31. napjáig
megbizza Szolgáltatót a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott háziorvosi korzet-
ben területi e]látási kötelezettséggelvégzendő alapellátási feladatainak teljes körű ellátásával,
amit Szolgáltató elvállal. Felek rogzitik, hogy a Szolgáltató ezze| átvá|la|1aMegbízótól a jelen
szerződés i. sz. mellékietébelr rogzített kcirzętben és egyérrľe szabott házioľvosi rendelőben és
rendelési időben a Magyarország helyi onkonnányzatairő| szőlő f011. évi CLXXXX tĺĺrvény
13. $ (1) bekezdés 4) pontja, valamint azegészségügyi alapellátásľól sző|ó2015. évi CXXIII.
törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti teľületi egészségügyi a|ape|látási kötelezettség
koľébe talloző egészségügyi ellátását. Felek rögzítlk, hogy Megbízó Képviselő-testülete jogo-
sult a jogszabá|yi keľetek között a lakosságszám esetleges nródosulásának megfelelően a köľ-
zetekhatárainak meghatározásćlľa és módosíttĺsára, az egészségügyi hatósággal és az érintet-
tekkel valő egyeztetés után a teľĺileti ęllátás legmegfelelőbb módjának kiválasztására.

Felek jogai és kłitelezettségei

l. Szolgá|tatő a háziowosi teendőket az egészségtigyi alapellátásról szóló 2015' évi
CXXIII. töľvény, az oná|lő oľvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. torvény, továbbá a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől szó|ő 412000. (II. 25.)
EüM rendelet előírásaí, valamint a jelen szerződésben foglaltak szeľint kciteles ellátni.

2. Köteles ellátni a területén lakő, a külon jogszabźiyban foglaltak szeľint hozzá bejelentke-
zetÍ. és az á|tala elfogadott biztosítottakat. Az e]|átandő szolgá|tatások tételes meghatáľo-
zását ie|en szerződés 2. sz. me||ék|ete hrta|mazza.



4.

5.

a. Szo1gáltató kĺjteles továbbá:

3.1. az orczźtgos Egészségbiĺosítási Pénztárral (oEP) egészségügyi alapellátási szol-
gáItatásr a ťlnanszir ozási szer zó dé st kötni,

3.2. az egészségĹigyi tevékenységľe szóló működési engedélyének tartalma szerinti
személyi fęltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezni. Äz el|átásbiz.
tonságáért a házioľvosi praxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. az e||átási feladatokat ellátó oĺvosok MoK tagsägát igazo|ő dokumentumot, és a
szĺikséges műkodtetési jog megszerzését, valamint a teľületileg illetékes Népegés-
zségngyi osztá|y által kiadott műkodési engedélyét bemutatni,

amelyek j elen szerző dé s hatál yb al ép és ének feltételei.

Megbiző kijelenti' hogy Szolgá|tatő a jelen szerződés 3. pondában megjelölt adatokat
Íarta|mazo, vállalkozóként végzendő háziorvosi tevékenységhez szükséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbízó képviselójérrek eredetiben bemutatta, és azok egy-egy fény-
másolt példányát a Megbízónak legkésőbb jelen szęrzodés aláírásáva| egyidejűleg átadja.
A fenti adatokban bekovetkezo váItozást a Szo|gá|tató köteles Megbízónak 30 napon be-

lül íľásban bejelenteni.

Szolgáltató köteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés 1. számú mel-
lékletében meghatározott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg ottlro-
nában. E kötelezettsége alól csak ktilönosen indokolt esętben mentesĺil. Ilyen esetben a

Szolgáltató kotelęs helyettesítéséľől a lratályos jogszabá|yi eloírásoknak megfelelően
gondoskodni. A helyettesítő személyek ĺevét az 1' sz. mellékletben kell ľögzíteni. Szol-
gáltatő tudomásul veszi, hogy amerĺ:lyiben helyettesítéséről nem megfelelően gondosko-
dik és e tényről az onkormányzatot nem értesíti, ebből a kĺjrĹilményből keletkezőenká-
rokért és jogkövetkezméliyekért teljes kĺjľűen felel, kivéve ha bizonyítja' hogy rnűködési

körén kívtjl á1ló, ęlháĺithaI,allan ok mia1Í nem tuelott eleget tenni kötę]ezet.t.ségének.

Szolgáltató köteles a ktilon jogszabályban foglaltaknak megfeleloen biztosítani aházior-
vosi szolgálat működésének személyí feltételeit. Az egészségügyi feladatok megfelelo el-

Iátás át áp o l ó i szeméLy zet k ö zrenrrĺkö d é s éve l v é gzi.

Szolgáltató koteles aMegbizőt haladéktalanul tájékoztatni, amennyiben ľendelési idejé-

ben vá|tozás következlk be, különös tekintettel a rendelés elmaradása esetén, szabad-
ságlakadá|yoztatás esetén, valalnint ha lrelyettesítéssel tölténik a területi ellátási kötele-
zettségge| mtĺködő oľvosi korzet feladatellátása, ezenkivĹi] a ľendelőben megfelelo he-

lyen elhelyezett hirdetrnénnyel az érintetÍ.lakosságot lraladéktalanul értesíteni szükséges.

Szolgáltató köteles évente egy alkalommal febľuáľ 15. napjáigMegbizőnak írásban be-

számolni az e\ózo évi tevékenységérol.

Az ügyeleti ellátást aMegbíző biztosítja az ugye|eÍre vonatkozó külon szerződés alapján.

Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz' mellékletben meghatározott háziorvosi ľende-

lőben és beosztás szeľinti napokon rendelést lartani. Szolgáltató a rendelési időt csak a
Megbíző képviselőjének jóváhagyásźxa| és a működési engedélyben rogzitve módosít-
Iratja. Keľületi ellátási érdekbol krilcinleges he|yzet alkalmával, a területileg illetékes
Népegészségügyi osztály jóváhagyás áva| a Megbízo is kezdeményezheti a rendelési ido
módosítását.

Szolgáltató köteles a háziorvosi rendelőben a 2. sz. mellékletben felsoľolt, továbbá a jog-

szabá|yok źital ę|őirt feladatokat e szeľződésben ľögzítetteknek megfelelően ellátni, és

b ete gtáj éko ztatők ko zzététe] éľő 1 go nd o sko dni .

6.

7.

8.

9.

10.

ĺĺI l.

|2.Szolgá|tató köteles a jelen szeľződésben részletesen nreghatározott feladatainak ellátásá-

val kapcsolatg's: a területileg illetékes Népegészségĺĺgyi osztály és a KSH tészére ktĺldött
jelentéseket eikészíteni. Szolgáltató köteles az á|ta|a kezelt ađatbázist megőľizni és a 

t

személyes adatok védelnrére vonatkozó jogszabá|yi ľendelkezéseket betartani, valamint

R



köteles a jogszabályokban előírt nyilvántaľtásokat vezetni és adatvéde|mi szabá|yzatot
megalkotni , továbbá aMegbiző tészére, je|en szerződésben ľészletesen meghatározoÍt fe-
ladatainak e||átásáva| kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabályba nem titköző
adatot, információt szolgáltatni.

13. Ie|en szerződésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges ingatlan és
eszkĺjzök haszná|atba adásáról, je|en szerződés elválaszthatatlan részétképezo 3. sz. mel-
l éklet s zerinti hasznáIati szeruo dé s rende lkezik.

14. A feladatellátás biztolrsága éľdekében Megbízó éverrte ellerrőľzi a szeruőđésben vállalt
kotelezettségek teljesítését, melynek keretében Szolgáltató Megbízó rende|kezésére bo.
c sátj a az e||enőr zéshez szüksé ges adatokat, i nformáci ókat.

15. Szolgáltató a kerületi egészségügyi alapellátás zavartalan és folyamatos ellátása éľdeké-
ben egytittműködik az e fe|adatokban közremukĺjdő más szolgáltatókkal és a Megbíző-
val.

15.1. A je|en szeruődést a felek a másik félhez írásban intézett felmondássa|,hat havi felmon-
dási idővel megszüntethetik' mely felmondáskizárőlag a hónap utolsó napjáta szólhat.

i 5.2' Megbiző a jelen szerzódést felmondhatja, amennyiben

- megállapítható, hogy az egészségügyi szo|gá|tatás szakmai színvonala csökkent' és e
csĺjkkenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése is igazo|ja;

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

- Szolgáltató súlyosan megszegte a kozszo|gá|tatás flnanszirozásáĺa vonatkoző szerző-
dést, és a finanszíľoző koz|ésę a|Ąán ęmiatt fennáll a flnanszírozási szerződés azon-
nali hatályú felmondásának veszélye'

1 5. 3. Megb íző azornali hatállyal felmondj a a szerzőđést, ha

- aháziorvos a szeľződésben vállalt kötelezettségeit íľásbeli felszólítás ellenére sem tel-
jesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat;

- a háziorvos onálló egészségügyi tevékenység végzéséľe való jogosultságát bárme|y
okból elveszti.

16. A felmondási idő a|alt a Szolgáltató köteles szerzódési kötelezettségeitváltozatlanul tel-
jesíteni, amelyet Megbizo Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útján ellenorizhet. A szerződés
megszrĺnésekoľ a Szolgáltató köteles a részére térítésmentesen átadott relrdelő helyiséget
Megbízőnak leltár szeľinti jegyzőkonyvvel visszaszolgáltatni. Szolgáltatő a szerzódés
megszrĺnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt.

17 . IeIen szerződés időtartama alatt, ha bármelyik szerzőđo fél nem szerződésszerűen teljesít,
illetve bármelyik szerzódó féll á|tal gyakoľolt azonna|i hatályú felmondással összefiig-
gésben másik felet igazolt kár éri, a károkozó fęlęt a polgári jogi szabźůyok szeľint kárté-
ľítési felelősség terheli.

18. Megbízó tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás miatt bekĺĺvetkezett, a háziorvost éľtkáľ
esetén kárta|anítási kĺjtelezettséggel tartozlk, amelynek megá||apitásánál figyelembe kell
venni a háziorvosi szolgáLtatő á|ta| a finanszírozásakeretében kapott egy éves cĺsszeget.
Szolgáltató esetleges kártalanítási igényét a körzetmódosításból fakadó kár összegének az
oEP által igazo|t mértékéről szóló hivatalos dokumentum csatolásával terjesztheti elő.

|9. Jelen szerzőđésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgáľí Törvénykönyv, valamint a
szerzođésben rcgzített egészségügyet érintő hatályos jogszabttlyok ľendelkezéseit kell
iľányadónak tekinteni.

20. E szeĺződésben rcĺgzített mellékletek a jelen szerzódés elválaszthatatlan részét képezik,
azol<ka| e gyütt érvénye s.



2I. Szeruődó felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľendezik. Ameny-
nyiben eZnem lehetséges, ugy apertźtrgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

22. Jelen szerzodést a felek kĺjzĺis megegyezéssel, írásban bármikor módosíthadák. A közös
megegyezéssel torténő szerzođésmódosításhoz önkormĺínyzati döntés szükséges.

Jelen szeľződés készült ... oldalon, 6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvas-
tak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyó|aga|áirtźlk.

Mellékletek:

l. sz. melléklet: körzet' rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatáľozása

2. sz. melléklet: a Szolgá|tatőháziorvos által ellátandó feladatok

3. sz. mellékl ęt: HasznáLati Szerződés

Budapest, 2015. decembeľ. '..

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvár

ľosi Onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
poIgá-ľmesteľ

Jogi szem pontból eI|enjegyzem :

Danada- Rimáll Edina
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyzó

Fedezet:
PénzĹigyileg ellenj egyzem:

Páľis Gyuláné
p énzugy i ü gyo sztályv ezeÍő

Szolgáltato

Angitia - Med Házioľvosi Korlá-
tolt Felelősségű Táľsaság

képviseletében:
Đr. Juhász Bva
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1. sz. melléklet

az egészségügłi ellótási szerződéshez

Körzet, ľendelési idő és he|yettesítés rendjének meghatározása

A Budapest Főváros VIII' kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselö-tęstü|etének a háziorvosi
körzetekľől sző|ő 2512002. (vI.21.) önkormányzati rendelet szerinti meghaÍározott tertĺleti ellátási
kötelezettséget biztosító köľzet.

1 / a' E||átási terĺi let:

34. orvosi ktirzet

Bródy Sándoľ utca 2-|0, |3-|9
Hoľánszky utca 14-26,1-27
Kĺúdy Gyula utca 4-6
Mikszáth Kálmán téľ 2,3
Múzeum kĺirut 4-|0
Szentkirályi utca 22-38

|lb. A körzet lakosságszámaaszęrződés aláírásakor: ......... fő

A feladat-ellátás jellege : felnőtt háziorvos

Az iia. pont szeľinti tertiieti ęiiátási körzet orvosi rencieiője:

Cím: l 088 Budapest, VľI. kerü|et, Mikszáth Ká|n-lárl tér 4.
Telefon: +361 1 -328-0993

Rendelési idő:

Hétfó:8.00-l2.00 óra

Kedd: 15.00-19.00 óra

Szerda: 8.00-12.00 óra

Csütörtök: l 5.00-l 9.00 óra

Péntek: páratlan héten l5.00-l9.00 óra

páros héten 08.00-12.00 óra

Helyettesítés ľendje (szabadság, betegséýkadá|yoztatás, továbbképzés, egyéb rendkívüli ok ese-
tén):

il

ph.

2. ph.



2.sz. melléklet

az egészségügli ellótasi szerződéshez

A Szo|eáltató által el|átandó feladatok

1. Személyes és a mtíkodési engedélyben rögzített rendelkezési álló idoben folyamatos orvosi ellátást
nyujt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A gyógyító-megelőzó alapellátás keretében feladatköréb e tarÍoz1k kĺilönosen az e||átott lakosságra
vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló ellátás, az egyén egészségi ál-
Iapotának figyelmme| kísérése, valamint egészségügyi felvi|ágosítása, neve|ése, egészségfejlęszté-
se' egészségtervezésének támogatása , jogszabtiyban meghatáľozott kompentencia keretében tör-
téno győgykezelése, gondozása és rehabilitáciőjaaz adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
szakorvoshoztörténő irányítása a betegség megállapítása, keze|ési teľv készítésevagy teľápiás eI-

látás céljábó|,, győgykeze|ése, házi áploása és rehabilitációja a szakorvos által javasolt terápiás
terv fi gyelembevételével.

3. A terhes gondozásban való közreműködés.

4. Szükség esetén minden olyan közegészségi'igyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségének megóvása éľdekében szĺikséges.

5. Külon jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azza| kapcsolatos tenniva|ókat,

b) fertőzó betegségekkel és ťertőzo betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos te-
rrÁlrenrrcéoef

c) kórokozó-liordozókkalkapcsoIatostennivalókat'

d) éte|mérgezések esetéll szükséges tęendőket.

Az ész|e]t közegészségügyi-járványiigyi és egészségiigyi hiányosságokró| és az á|ta|a megtett in-
tézkedésekről értesíti a teľüIetileg illetékes Népegészségügyi Intézetet.

6. Az egészségnevelésben és az egészségügyi felviIágosításball való részvéte|.

1. Az életkoľhoz kotött szűrővizsgálatok e|végzése.

8. Ktilön engedély a|apján akézi gyogyszellár keze|ése.

9. Kü lon j ogszabályban meghaÍźr ozott oľvosi, orvos-szakéftői fe|adatok.

10. A 34l1999. (IX. 24.)BM- EüM-IM egyĹittes rendelet szerinti ha|ott vizsgálat e|látása. A közterüle-
ten és kozintézményben bekövetkező nem relldkívĺi|i halálesetben a halottvizsgálatot és bizonyít-
vány elkészitésétazesethez legközelebbi háziorvosi rendęlő orvosai látják el körzethatáron be]ül.

l 1. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában látja e|.

1)



3. számú melléklet
e gészs é gügli ell átási sz erző dé shez

HASZNÁLATI szERzopÉs

alllely létľejött egyľészről a

Budapest Főváros VIII. keľüIet Józsefváľosi Önkormányzat mint az egészségügyi koz-
szo| gá|taÍásról gondo sko dó s zeľv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adő szám: 1 57 3 57 1 5 -2 - 42
statisztikai számje|: 1 57 3 57 1 5 -841 1 -32l -0|
tĺirzskönyvi azonosító szám: 7357 15
képviselo neve: Dľ. Kocsis Máté polgármęster
bankszámla szám: l 0403 3 8 7-0002 8 5 70-00000 000
továbbiakban mint, Megbízó

másľészről
név: Angitia _ Med Háziorvosi Korlátolt Fe|elősségű Táľsaság
székhely: 6730 Szeged, Somogyi u. l 1 .1 .5.
cégsegyzékszám: 06 09 0 1 8540
adószám 23 8333 99 - 1 -0 6
statisztikai számje|: 23 8333 99 -8 62| - | 1 3 -0 6
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Juhász Éva
mint megb ízott egészségügyi szo|gáltato,
a to-''ábbiakban mint' Szolgáitató

-továbbiakban szerződő felek- kozött alulíľott helyen és napon az ďlćhbi feltételekkel:

1. Megbízó 20l6. februáľ 1-tol kezdodo hatá|lya| 2021. január 31. napjáig megbízza Szol-
gáltatőt az egészségtigyi ellátási szerzodés 1. sz. mellékletében meghaIározott köľzet há-
ziorvosi teľületi ellátási kötelezettséggel, az alapellátási feladatainak teljes kciľű ellátásá-
val, amit Szolgáltató elvállal. Szolgáltató ezze\ átvá]\alja Megbízőtől a hivatkozott koľ-
zetben és az ott meghatáľozott lráziorvosi rendelőben és ľendelési időben aMagyarország
lrelyi önkomtlnyzatairől sző|ő 2011 . évi CLXXIX. 23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint
az egészségtigyi alapellátásról szo|ő f015. évi CXXIII. torvény 5. $ (1) bekezdés a) pont-
ja szeľinti terrileti egészségĹigyi alapellátási kötelezettség körébe tartoző házioľvosi alap.
ellátási teendok ellátását.

Megbiző az egészségtigyi ellátási szeruődés 2. sz. me|léklete szerinti feladatok ellátása
céljából, az egészségügyi alapellátásról sző|o 2015. évi CXXIII. törvény , az egészségügy-
ľől szóló |997 . évi CLN. töľvény, az onáI|ő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. tv.
vonatkozó rendelkezései alapján, a szerzódés megszűnéséig Szolgá|tatő részére térítés-
mentesen biztosítja a háziorvosi ľendelő hasznáIatát, adott oľvosi ľendelőben működő oľ-
vosok kĺjzött - annak (azok) megosztott hasznźiatźfi. a rendelőhozbrtoző váľó és mellék-
hel yi sé gek haszná|atával e gyĹitt.

Szolgáltató arészére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszkĺjzök haszná|atát
harmadik személy ĺészére - a jelen szerzodés szerinti megosztott haszná|at, a helyettesí-
tés és a szakoľvosképzés esetét kivéve -haszná|atra nem engedheti át.

Szolgáltató a háziorvosi relrdelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés 1 . sz.
mel léklete a|apj án átvette.
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5. Szolgáltató köteles a térítésmentesen átvett helyiségeket a tőle elvárható gonđossággal és

rendeltetésszeľiíen használni, azok tt||apotát megóvni.

6.1. Szolgáltató a karbantaľtási és egyéb fęladatok ę||átásćraMegbíző részéte 6.000-Ft/hó'
azaz Hatezer foľint áta|ánydijat kĺjteles megfizetni havonta, vagy félévet kovető hó 5.

napjáig átutal a Megbíző részéte a K&H Bank Zrt.- nél vezetett 10403387-00028570-
00000000 számű bankszámlaszámra. A felek megállapodnak abban, hogy az ttta|tnydť1

összege évęnte a KSH ćita|megá||apított inÍlációval növekszik.

6.2. A Megbízó köteles az áIlagmegóvás éľdekében a haszná|atra átadott helyiségen belül
felmerülő karbantartási, javítási munkákat a 6.1 pontban meghatározott átalánydíjon felül
saját koltségén elvégezni. A helyiség buľkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség be-

ľendezéseinek, a portálnak, a homlokzatnak a kaľbantartásźlva|, illetőleg azok pőt|ásáva|,

c seréj ével kap cs o l ato s fel adatok e||źltását a a Me gbiző köteles.

6.3. A Szolgáltató saját költségén köteles gondoskodni:

a) a helyisé g és az aŁlhoz tartoző eszközök, berendezés ek á|Iagának megőrzéséről,
b) a helyiségben folytatott tevékęnység köľében felmerülő felújításľól, pótlásról, illetőleg

cserérol,
c) a hatósági, tuzvédelmi, balesetvédelmi és polgári védelmi előírások maradéktalan be-

tartásáľól.

1. A pľaxishoz taľtozo műkodési és üzemeltetési koltségek a Megbízot terhe|ik az a|źłbbiak

szeľint:

7 .7. az ingatlanra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági ľendszer költsége,

] .2. vi|lamos-energiafo gy asztás költsége;
7 '3 ' gázlfutés fogyasztás díja;
] .4. víz- és csatornadíj;
J .5. szemétszá|litás költsége;
7.6. lifthas zntiati đť1.

8. A pľaxishoztartoző működési és üzemeltetési költségek a Szolgáltatót terhelik az a|ábbi-
ak szeľint:

8. l . veszélyes hulladék szźů|itásćlnak költsé ge ;

8.2. sterilizá]io eszkoz működtetési és ellenőľzési koltséeei;
8.3. textíliák mosatási költsége;
8.4. intem ęt hasznáIat költsége;
8.5. takarítási költségek;
8.6. a lrelyiség' illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközok lrasználatából erędo javitá-

si, pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8. 8. ingóva gy ontár gy ak biztosítás a és az ehhez kapcsolódó koltségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, győgyszer, vegyszeľ' tű, fecskend'ő,papír,

ír ó szer, nyomtatvány stb. ) ;

8'10. a Szolgáltató praxisához t.artoző egészségügyi szakszemé|yzet illetve egyéb foglal-
koztatottak költségei;

9' JeIen szetzodésben nem szabáIyozott kéľdésekben a Polgáĺi Töľvénykönyv, valamint a

szeľződésben rögzített egészségügyet éľinto hatályos jogszabtt|yok rendelkezéseit kell
ir ány ađőnak tekinteni.

10. Jelen szeľzódésben ľögzített melléklet a szeľzodés elválaszthatat|an részét képezi, azza|

együtt éľvényes.

7l. Szerzodő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Anreny-
nyiben eZnem lehetséges, úgy a peľtárgy szeľínt illetékes bíĺósághoz fordulnak.
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12. Je]en szerzodést a felek kozös megegyezéssel, önkormányzati dontés formájában íľásban
bármikoľ módosíthatj ák'

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és éľtelmezés után _ a hivatkozott jogszabályi ľen-
delkezések ismeretében _ mint akaratukkal mindenbenmegegyezőt jóváhagyő\ag a|áirták.

Budapest,

Jogi szempontból ellenje gyzem:

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásábóI

dr. Mészár Erika a|jegyzó

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. kerü|et Józsefuá-

rosi onkoľm ányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

SzolgáItato

Angitia - Med Háziolvosi Koľ|á-
to|t Fe|e|ősségíĺ Táľsaság

képvise|etében:

Dľ. Juhász Éva
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1. sz. mellłźklel

a használati szeľződéshez

RendelkezéSre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke

l. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis mĺĺkodése esetén megosztott haszná|attlt Megbízó Szol-
gá|tatő részére átadta. Szolgáltató tudomásu| vette, a műkodéshez szükséges eszközok fęnntarIá-
sáról, felújításáro|, karbantaltásáról, cseréjérő| - ideéftve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költ-
ségviselés kérdését is - saját koltségén köteles gondoskodni.

f . A háziorvosi rendelő he|ye, he|yiségek:

1088 Budapest' Mikszát Kálmán tér 4.

váľóterem

4 orvosi rendelő

l fektető he|viség

öltoző helyiség

zlhanyző he|yiség - WC

szemé|yzeti mosdó' WC a mozgássérülteknek

beteg lnosdók (női-férfi )

1 teakonyha + éÍkezó

takar ító szer -ve gy s zer ra ktá ľ
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