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Képviselő-testiilete számźra

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgĺáľmester, Egľy Attila alpolgármester

. sz. napirend

Táľgy: Javaslat házĺoľvosi szerződések megktitésére

A napirendet nyílt ülésen kell tĺáľgyalni, a hataľozat e|fogadásźůloz minősített szavazattobb-
ség sziikséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi X
Hatźrozati javaslatabizottság'szźLnTuára..

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság/Emberi Erofonás Bizottság javasolja a Képviselő-
te stiiletnek az el őterj e s ztés me glár gy a|ását.

Tisztelt Képviselő-testiilet!

L Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése
A hatályos jogszabályok szerint a kerületi önkoľmányzat fe|adata kültjnösen az egészségügyi alap-
ellátás, ennek keretében a háziorvosi éshazi gyermekorvosi (a továbbiakban egytitt: háziorvos) ellátás-
ról való gondoskodás. Az alape||áltźs binosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak köze|ében
vźiasztása a|apjátn igénybe vehető' hosszú tźxű személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészség-
ügyi ellátásban ľészesüljön.

Józsefuárosban aházioľvosi ktjrzetekről sző|ő 2512002. (vI.zI.) önkormányzati rendeletben (további-
akban: Rendelet) - melyben szabáiyozősľa került a háziorvosok ellátási terĹilete _ 45 háziorvosi és l0
házi gyermekorvosi köľzet keľtilt kialakításra' melyből 45 orvosi körzet a kerület felnőtt, 10 orvosi
körzet a kerület gyeľmek lakosságának egészségügyi a|apelr|áftźtsát biĺosítja.Iőzsefvárosban ahźziot-
vosi tevékenység két köľzet kivételével vállalkozási formában kerül biztosításľa 10 háziorvosi rende-
lőben (3 gyeľmek és 7 felnőtt oľvosi ľendelő).

A jelenleg hatályos egészségügyi ellátási szerződések tartalmi elemeinek felülvizsgálatétra 20||-bęn
került sor, ekkoľ a Képviselő-testület 519120|1. (XII.15.) szźlműhatőrozata alapján a szerződések 5

éves időtaľtamľa keriiltek megkötésre,20I2.januáľ 01. napjától _f0|6. december 3|. napjáig.
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Az elmúlt 5 évben néhźlny körzet egészségtigyi alapellátĺásátvégzó oľvos személyében váútozás követ-
kezeLt be, a háziorvosok praxisjogukat éľtékesítették, a feladatot a pľaxisjogot megszerző orvos részére
étadtźtk. Ezen esetekben az Önkormźĺnyzat t$ szerződéseket kötött a hatályos jogszabályban foglaltak
szerinti minimum 5 éves időtartamľa.

A2O|7.január 01. napjától megkötésre kerülő egészségügyi feladat.ellátási szerzódéstervezete ahá.
ziorvosokkal, valamint a Budapest Főváros Kormányhivata|a Népegészségügyi osztźůyána| egyezte-
tésľe került, A háziorvosok, mint az onkormźnyzatta| szeľződéses jogviszonyban álló egészségügyi
szolgáltatók képviselői továbbiakban is vállaljálk az egészségügyi alapellátás feladat e||źtásźt, az 55.
szőmű orvosi kötzetet ellátó Dr. Feil Judit háziorvos, mint a Dr. Feil Judit Gyeľmękorvosi Betéti Tár-
saság (székhe|y: 1092 Budapest, Ráday utca 31/B. Iv. 1., cégegyzékszělm:0l 06 764736) képviselője
2016 méttciusában, a 18. számú orvosi körzetet ellátó Dr. Selján Katalin háziorvos, mint a a MIK.
KAT 2002. EgészségĹigyi Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1191 Budapest, Kazincry utca 4. IV.
19., cégsegyzékszám: 01 06 7200|0) képviselője 2016. máĄusában írásban bejelentette, hogy a jelenleg
hatályos szerződés megszűnését követően nem kíván ,(ýra szerzodni, ezért ezenkörzetek esetében pra-
xis elidegenítése várható. Dr. Feil Judit nyugdíjba vonulása miatt, Dľ' Selján Katalin egészségi állapo.
ta miatt nem vállalja továbbiakban afe|adat ellátást.

Javasoljuk, hogy a jövőben a szerződés idotartama 5 évről 10 évre legyen meghatźrozva, valamint a
háziorvosok mentesüljenęk a havi 6.000,- Ft/hó karbantaľtási és egyéb feladatok ellátása érdekében
kiszám|ázott ő|talrźlny díj megťrzetése alól. A jelenleg hatályos szęľződéshez képest az e|fogadátsra ja.
vasoltszęrződés-tęÍvezetaza|ábbivźitonatásokattarta|mazza:

- hatályos jogszabályok áltvezetése, illetve az abban felsorolt taľtalmi követelményeknek való
megfelelés'

- helyettesekmegnevezése,
. a SzolgźL|tatő éL|ta| ellátandó feladatok felsorolásának (a szerződés 2, sz. melléklete) törlése te-

kintettel arra,hogy a feladatokat a jogszabályok tartalmazzátk,
- karbantartási és javítási munkák bejelentésére szolgáló kapcsolattaľtó és elérhetőség feltünteté-

Sot

- szerzódésidőtaľtama'
- Szolgáltató karbantaľÍĺsi díjfizetési kötelezettségénektörlése,
- szabá|yozźsra kerĹil a rendelőhelyiség rendelési időn kívüli hasznéůaténak lehetősége.

il. A beteľjesztés indoka
Az egészségügyi feladat-ellátási szerzodések 2017. janufu 01. napjától történő megkötése éľdekében -
a míĺködési engedélyezési eljárások, valamint az oEP ťlnanszirozási szerződések megkötésének hosz-
szadalmas ügyintézésére tekintettel - szĹikséges a Képviselő-testület 2016. június 02. napi ülésén meg-
hozott döntése.

ilI. A diintés célja' pénzügyi hatása
A háziorvosi körzetekľől szóló 2512002. (IV.21.) önkormányzati rendeletben meghatározott orvosi
körzetek egészségügyi alapellátási feladatait teľĹileti ellátási kötelezettséggel bixosító egészségügyi
szolgáltatókka| 2017. január 01. napjától kötendő egészségügyi feladat-elláúási szerződés megkötése
pénzĺigyi fedezetet igényel, melyet a 20|7. évi költségvetés készítésekor biztosítani szükséges. Az
önkoľmányzat a privatizá,|t hőziorvosi rendelők karbantartására, valamint a háziorvosok rezsiköltség
térítésére _ önként vźi|a|at feladatként - tisszesen bruttó 25.000,0 e Ft fędezetet biztosított - évente - a
|1704 címen és a Józsefuárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében.

Az önkormányzat źůtal átvźilalrt karbantartási és egyéb költségekľe meghatározott (6000'-
Ft/egészségügyi szolgáltató) havi áita|ány díj összege 20|7. évto| 3.200,0 e Ft bevétel kiesést jelleúaz

onkormányzatrészére.

Iv. Jogszabályiktiľnyezet
Magyarország helyi önkormányzatairól sző|ő 20|l. évi CLXXXX. törvény 23. $ (5) bękęzdés 9.
pontjában foglaltak szerint a kerületi önkoľmányzat fe|adata különösen az egészségügyi alape|láúás, az
e gészsé ge s é| etmód se gítését cé|zó szo|gźtltatások.
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Az egészségugyi a|ape||átásźlról szóló 2015. évi CXXIIL törvény 1. $ (1) bekezdése szeľint az egés-
zségiigyi alapellátás bizosítja, hogy a beteg a lakóhelyén' illetve annak közelében váiasztása a|apján
igénybe vehető, hosszú tĺívú személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségügyi ellátásban ľé.

szesüljön, nemétől, korától és betegségę természetétől fiiggetlenül.
Az 5. $ (1) bekezdés a) pontja a|apjőn a települési önkormányzat az egészségĹigyi alapellátrĺs körében
gondoskodik a báni gyermekorvosi ellátásľól.

Az tinálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban: oow.) 2/B. $ (1a) bekez-

dés a) pontja szęľint az önkoľmányzat fenntartási kötelezetĺség körében köteles gondoskodni a pľaxis-
joggal rendelkező háziorvos részéte a rendelő térítésmentes használatba adásźről.

Az ootv 2/B. s (1) bekezdése taĺ1a\mazza a praxisjoggal rendelkezo háziowos és az adott praxisjoggal
érintett telepĹilési önkormányzatkijzöttife|adat-e||źltźtsi szerződés tarüalmi elemeit, melyek a következők:

- a felek megnevezése, a személyes ellátĺĺsľa kötelezętt oľvos megnevezésével,
- a pľaxisjoggal érintett köľzet meghatźrozása,
- a felek kötelezettségeinek meghatźrozása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartiís-

hoztöľténőhozzáĄálru|źlsľavonatkozőszabźůyokat,
- a ľendelési idő meghatźrozása, azza|, hogy az adott telepiilésen miĺködő, pľaxisjoggal ľende|-

kęző háziorvosok kötele sek rendelési idej üket ö sszehango ltan kialakítan i
. ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések'
- a helyettesítésľe vonatkozó ľendelkezések,
- az ellátás nýjtásában ľészt vevő egészségügyi szakdolgoző|łavonatkozó rendelkezések,
- a szerzódés időtartama,
- a felmondásra vonatkozó ľendelkezések,
- akźlrtérítésre, káľtalanításra vonatkozó rendelkezések,
- a feladat-ellátási szerzódés legrövidebb időtartama 5 év,
- a feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem hatátozhatő meg,

- a feladat-ellátási szeruódésta feladatot ę||źttőhźľ;iorvosi szolgáltató is megkötheti.

A fęntiek alapján kérjĹik az a|ábbihatźlľozat javaslat elfogadásźú.

Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. a háziorvosi körzetekľől szóló 25/2002. (vI.21.) önkoľmányzati rendelet I-2. sz. mellékletében
meghatźrozott orvosi körzetek egészségĹigyi a|ape||źttźlsa feladatainak terĹileti ellátási kötele-
zettséggel történő ę||źttźsárahatźrozott időtaľtamra 2017. január 01. napjátő|2026. decembęr
3|. napjźlig ahatźrozat 1. számú melléklete szerinti főbb tartalmi elemekkel egészségiigyi fela-
dat-ellátási szeľződést köt:

1.1 a vĺózBR orvosi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 1141 Budapest,
Mogyoródi tlt I53/A., cégsegyzékszám,.01 06 612832, képviselő: Dľ. Mózeľ Katalin) és az
ellátásért felelős Dr. Mózeľ Katalin háziorvossal,

t.2 a Károly és József Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, Jőzsef kľt. 36.,

cégtregyzékszźtm:Ol 06 516394, képviselő: Dr. Piľoth Károlyné Dr. Berényi Eva) és az e||á-

tásért felelős Dr. Berényi Éva háziorvossal,

1.3 a cyóGyÍT-TÁRS orvosi Betéti Táľsasággal (székhely: 2O3O Érd, Fazekas u. 7., cégiegy-
zékszźtm l3 06 056186, képviselő: Dr. Vámosi Péter) és az ę||áltźlsért felelős Dr. Vámosi Pé-

teľ háziorvossal,

|.4 a DoCToR TELLHMI Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1113 Budapest,
Kászony u. 8., cégjegyzékszétm: 0| 09 690743, képviselő: Dr. Kiss József) és az e||őtźséľt fe.
lelős Dľ. Kiss József házioľvossal'
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1.5 a Dr. Menyhárt Eszer Hiáziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1089 Budapest, Vajda Péteľ
u. 43/B.I. 16., cégegyzékszám:0l 06 710006, képviselő: Dr. Menyháľt Eszter) és az e||źtá-
séľt felelős Dľ. Menyh źrt Esztet háziorvossal'

t.6 a ľÁR-vĺpD Egészségügyi és Szolgáltató Bętéti Társasággal (székhely: 1t47 Budapest, Te-
lepes u. 1/B., cégjegyzékszám:01 06 738065, képviselő: Dr. Györgyi Zo|tźn Péter) és az e|-

|áttÁsért felelős Dr. Tárź.sz Mária háziorvossal,

|.7 a Ren-Med Háziorvosi és Szolgáltató Betéti Társaséęgal (székhely: III2 Budapest, Antónia
u. 4., cégjegyzékszźlm: 01 06 755t4I, képviselő: Dľ. Gaál Endre Szabolcsné) és az e||źtőséĺt
felelős Dr. Gaál Endre Szabolcsné háziorvossal,

1.8 a Dľ. Kapocska Háziorvosi Bętéti Társasággal (székhely: l027 Budapest, Fő u. 63-65. IV. 1.,

cégegyzékszám:01 06 711667, képviselő: Dr. Kapocska Zsuzsanna) és az elláĺásén felelős
Dr. Kapocska Zsuzsanrla háziorvossal,

1.9 a FoDoR És ľÁnse. Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1147 Buda-
pest, Ilosvai Selymes u,54/B., cégsegyzékszźtm:01 06 611038, képviselő: Dľ. Fodor Ildikó)
és az e||źúźséľt felelős Dľ. Fodoľ Ildikó háziorvossal,

1.10 a MED-LASER Export-Impoľt Tradeing Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 105l
Budapest, Szende Pál u. 1. ilI. t.,cégegyzékszźlm:01 09 |6341'0, képviselő: Dľ. Ambrus
Csaba Bálintné) és az e||átásért felelős Dr. Ambrus Csaba Bálintné Dr. Kenyeľes Judit házi-
orvossal,

1.11a Földes és Táľsa Gyógyító' Preventív és Tanácsadó Betéti Társasággal (székhely: 1136
Budapet, Hollán Ernő u. 27.II. l., cégegyzékszám:01 06 510839, képviselő: Dľ. Földes Fe-
renc) és az e||źttźsért felelős Dr. Földes Ferenc háziorvossal,

1.12 a SALIMED Egészségügyi Betéti Táľsasággal (székhely: |I4f Budapest. Rákospatak u. 50-
52.I|.20,cégsegyzékszám:01 06 722627,képviselő: Dr.Za|abaZo|tőn Gábor) ésaze||źtá-
sért felelős Dt. Za|abaZo|tán Gábor háziorvossal,

l.13 a Dr. Gyurkovics István Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1083 Budapest, Szigony u.

4. fszt. |,, cégsegyzékszám: 01 06 516657, képviselő: Dr. Gyuľkovics István) és az ellátásért
felelős Dr. Gyurkovics István háziorvossal,

1.I4a SZOMMED Háziorvosi és Tanácsadó Betéti Társasággal (székhely: 1l16 Budapest, Sop-
ron u. 72.IIJ. l0., cégiegyzékszétm:01 06 726885, képviselő: Dľ. Szomszéd Mária) és az e|-

|źtásért felelős Dr. Szomszéd Mária háziorvossal,

1.15a Trident-Med EgészségĹigyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:
1141 Budapest' Szilágysomlyó u.26. fszt.2., cégsegyzékszźtm:01 09 874105, képviselő:
Kobzáné Dr. Biľkás Dóra) és az el|źttźłsért felelős Kobzáné Dr. Birkás Dóra háziorvossal,

I.16a dr. LAMPEK Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u'
33. B. ép' II. |4.,cégsegyzékszám:01 06 784777, képviselő: Dr. LampekImre) és aze||źńá-
sért felelős Dľ. Lampek Imre háziorvossal,

|.I7 a Dľ. Menyhárt Györgyi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1'126Buda-
pest, Szolyva u. 5. II. l., cégjegyzékszźlm:01 06 6|56|9, képviselő: Dr. Menyháľt Györgyi)
és az ellátiĺsét felęlős Dr. Menyhárt Gytirgyi háziorvossal,

1.18a CSALÁDGyócvÁsz orvosi Szolgáltató és oktató Betéti Tźrsasággal (székhely: 1121

Budapest, Zug|igeti ift 57. f. 2., cégsegyzékszźlm:01 06 516|7I, képvise|ő: Dľ' Simon Judit
Rita) és az ę||źltásélt felelős Dľ. Simon Judit Rita háziorvossal,

l . l 9 Dr. Ajtay Zsőfia Eszter egyéni vállalkozóval (székhely : I|44 Budapest, Csertő u. |2-14. Yil.
I7|., azonositő: |97111566, nyi|vźlntartźtsi szźtm:9342040,képviselő: Dr. Ajtay ZsőťlaEsz-
ter) és az el|átásért felęlős Dr. Ajtay Zsőfia Eszter háziorvossal,

1.20Dr. Szilasi György egyéni vállalkozóval (székhely: 1093 Budapest' Lónyay u. 19. Iv.2,
azonosító: I97155653, nyi|vántartźłsi szám: 6079890, képviselő: Dr. Szilasi Gyöľgy) és az e|.
lźLtásért felelős Dr. Szilasi György háziorvossa', 

,ľ
4 u:{//

t/



l.2I az Angitia-Med Háziorvosi Korlátolt Felelősségrĺ Táľsasággal (székhely: 6724 Szeged, Pári-
zsi körút 7. mf.6., cégsegyzékszám: 06 09 018540, képviselő: Dľ. Juhász Eva) és az e||źtźsért
felelős Dr. Juhász Evaháziowossal, egýttal a jelenleg hatályos egészségĹigyi ellátási szeľ-

zódést2016. decembeľ 31. nap1źna| közös megegyezéssel megszünteti,

l.22a oľ. Écszhu<pr rÉrcn.u<ÉK Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társa-
sággal (székhely: f730 A|bertirsa, Rákócziutca 40., cégjegyzékszámz 13 06 06957I,képvi-
selő: Dr. Máľkuj Erika Gabriella) és az e||źtäsért felelős Dr. Márkuj Erika Gabriella házior-
vossal, egýttal a jelenleg haüályos egészségĹigyi ellátási szerződést2016. december 31. nap-
jával közös megegyezéssel megszünteti,

I.23 a LEo ALATO Betéti Társasággal (székhely: 1085 Budapest, Somogyi Béla utca2I.II.3/a.,
cégsegyzékszźtm:01 06 788708, képviselő: Fonó Gábor) és az ellátásért felelős Dľ. Fonó Gá-
bor hrĺziorvossal, egýttal a jelenleg haüílyos egészségügyi ellátási szerződést 2016. decem.
bęľ 3l. napjával közös megegyezéssel megszünteti,

|.24a onÁcz Korlátolt Felelősségú Táľsasággal (székhely: 1137 Budapest, Szent István körut
30. IL 2., cégsegyzékszám:0l 09 272Il1, képviselő: Ratiu Péter) és az e||át6sért felelős Dr.
Ratiu Péteľ háziorvossal' egýttal a jelenleg hatályos egészségĹigyi ellátási szęrződést2016,
december 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti,

I.25 a Dr. Magyaľ és Magyar Egészségügyi Szolgáltatató Betéti Társasággal (székhely: 1076 Bu-
dapest, Thököly ilt2ĺ.III. 28., cégegyzékszźtm:0l 06 789827, képviselő: Dr. Magyar Mar-
ina) és az e||źtźsért felelős Dľ. Magyar Marina háziorvossal, egýttal a jelenleg hatályos
egészségĹigyi ellátási szeruődést 2016. decembeľ 31. napjával közös megegyezéssel meg-
szünteti,

I.26a HolMed Egészségügyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségiĺ Társaságga| (székhe'lľ: 1089

Budapest, Kźt|vźriatér 18., cégsegyzékszźtm:01 09 930408, képviselő: Dľ. Cserti Arpád) és

az e||áttásért felelős Dľ. Cserti Aľpád háziorvossal,

I.27 a GOLD - KALÁSZ Egészségügyi Betéti Társasággal (székhely: 2011 Budaka|ász, Kovács
L. utca 9., cégsegyzékszám: |3 06 052283, képviselő: Dľ. Göbl Richárd) és az ellátáséľt fele-
lős Dľ. Göbl Richáľd háziorvossal,

t.28a KUN Családorvosi Egészségügyi Szolgáltatató és Kereskedelmi Betéti Táľsasággal (szék.
hely: 1092 Budapest, Ráday utca 31/B. II.3., cégjegyzékszäm:01 06 778673, képviselő: Dr.
Kun Attila) és az e||źttźsért felelős Dr. Kun Attila házioľvossal,

|.29az AURóBÉBI Gyeľmekegészségügyi Szolgáltatató Koľlátolt Fęlelősségű Társasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auľóľa u.22-28., céĄegyzékszttmz 01 09 722049, képviselő Dr.
Bartos Katalin) és az e||áttáséľt felelős Dr. Baľtos Kata|in háziorvossal,

I.3Oaz AURóBÉBI Gyeľmekegészségiigyi Szolgáltatató Korlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely: 1084 Budapest, Auróľa u.22-28., cég1egyzékszőm:0l 09 7,,?049, képviselő: Dr.
Székely-Kąpitány Ágnes) és azellátásért felelős Ďr. Székely- Kapitány Agnes háziorvossal,

1.31a Dľ' Móricz Egészségiigyi Szolgáltatató Betéti Táľsasággal (székhely: 1093 Budapest, Má-
tyás utca 18., cégjegyzékszám:01 06 764733, képviselő: Dr. Móricz Zslzsanna) és az e||źúá-

sért felelős Dr. Móricz Zsuzsanna háziorvossal,

I.32a Dr. Huszáľ Egészségügyi Szolgáltatató Betéti Társasággal (székhely: 1078 Budapest, Her-
nád utca l4. I. em., cégegyzékszttm:01 06 789112, képvise|ő: Dľ. Huszár András) és az e||ár

tásért. felelős Dr. Huszáľ András háziorvossal,

|.33 aDr. Henczęr Erzsébet Gyeľmekorvosi Betéti Táľsasággal (székhely: 1039 Budapesą Őszike
utca2. fszt.3., cégjegyzékszźlm: 0| 06 713030, képviselő: Dr. Tóth.Barbalics Istvánné) és az
e||źttásért felelős Dr. Henczeľ Erzsébet háziorvossal'

1.34aDr. Rapi Edit Gyeľmekoľvosi Betéti Társasággal (székhely: 2O3OÉrd, Fuvaros utca l57.,
cégsegyzékszźm: 13 06 057992, képviselő: Deákné Dľ. Rapi Edit) és az e||źúásért felelős Dr.
Rapi Edit háziorvossal,
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1.35 a Kémenęs & Csáky Kereskedelmi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségtĺ Táľsasággal (szék-

hely: 2100 Gödöllő, Mátyás király utca 16', cégsegyzékszám:13 09 109306, képviselő: Dr.
Csáky Emőke) és az e||źúÁsért felelős Dr. Kémenes Emőke háziorvossal,

|.36a HÉ-na-w,oICA Háziorvosi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Koľlátolt
Felelősségű Táľsasággal (székhely: 1089 Budapest, oľczy út. 31. I. em., cégsegyzékszám: 01

0g gl795}, képviselő: Dr. Héczey András) és az e||źttátséľt felelős Dr.Héczey András házior-
vossal,

I.37 a Kata-Med EgészségĹigyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1032 Budapest, Bécsi
tú.229. VII. 38., cégegyzékszźtm:01 06 725697, képviselő: Dr. Mayer Eva) és az e||źtásért

felelős Dr. Mayer Eva háziorvossal,

1.38 a MQNKINA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. _ vel (székhe|y:2143 Kistarcsa, Kápolna utca

44la., cégtregyzékszám: 13 06 055101, képviselő: Dr. Lázźr Lász|ő) és az e||átásért felelős
Dr. Lázát Lász|ő háziorvo ssal,

1'.39a Dr. Csanády Egészségügyi és Szo|gá|tatő Betéti Táľsasággal (székhely: 1054 Budapest,

Yadászutca3}.Il. 6., cégjegyzékszźm:01 06 610550, képviselő: Dľ. Csanády Katalin) és az
ellátáséľt felelős Dr. Csanády Katalin háziorvossal,

|.4O aBoRS Kereskedelmi Betéti Társasággal (székhely: 1091 Budapest, Üllői u. 5., cégjegyzék.
szźtm:01 06 0|776I, képviselő: Dr. Bíró Lajos) és az e||źtásért felelős Dr. Bíró Lajos házior-
vossal,

t.4| aMedAll- 2003Egészségiigyi Szo|gá|tatéts és Számviteli Betéti Táľsasággal (székhely: 1062

Budapest, Podmaniczky utca 85. II. 8. cégiegyzékszám:0I 06 755225, képviselő: Dr. Varga
Jolán) és az e||źttáséľt felelős Dr. Varga Jo|źnháziorvossal,

|.42avITÁL Foglalkozás EgészségĹigyi Betéti Társasággal (székhely: 1222Budapest, Gádoľ ut-

ca 57., cégsegyzékszám..01 06 418424, képviselő: Dr. Pinke Zsuzsanna) és az ę||áltálsért fole-

lős Dr. Pinke Zsuzsanna hiíziorvossal,

|.43aDobó Katalin Családoľvosi Betéti Tźrsasággal (székhely: 1125 Budapest, Diós árok 16.3.
ép. fszt.4., cégsegyzékszám: 01 06 6|9679, képviselő: Dr. Dobó Katalin) és az e||źtźtséľt fele-
lős Dr. Dobó Katalin házioľvossal,

1.44a GALLQ- MED Egészségügyi Szo|gźitatő Betéti Tfusasággal (székhely: 1086 Budapest,

Magdolna u. 33., cégsegyzékszźlm:01 06 615416, képviselő: Dr. Körmendi Feľencné) és az
e||átÁsért felelős Dr. Galló Mária háziorvossal'

I.45 a K & M MEDICA Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2045 Töľökbá-
lint, Kossuth L. utca f2., cégsegyzékszám: |3 06 0295|8, képviselő: Dr. Kovács Mária) és az

ellátáséľt felelős Dr. Kovács Mária háziorvossal,

I.46 a Schľam-Med Házioľvosi és Egészségiigyi és Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Társasággal
(székhely:2000 Szentendre, Ósz utca 5/A.,cégsegyzékszźtm: 13 09 143911, képviselő: Dr.
Schľamek József András) és az e|láÍáséĺtfelelős Dr. Schramek József András háziorvossal,

|.47 a Ciprus 2OO7 Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely:

l147 Budapest, Istvánft utca 6., cégsegyzéksztlm:01 09 886308, képviselő: Dľ. Tari Péter)

és az ę||átźlsért felelős Dr. Tari Péterháziorvossal,

1.48 aDr. ormai és Társa Háziorvosi Betéti Társasággal (székhely: 1l36 Budapest,Ba|zac utca 8-

10. III. 2/a., cégsegyzékszám:01 06 617248, képviselő: Dr. oľmai Gyula Ferenc) és az e||źúá-

sért fęlelős Dľ. ormai Gyula Ferenc háziorvossal,

I.49 aToDI- DOKI Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1084 Budapest, Au-
ľóra utca 22-28., cégsegyzéks?źtm:01 09 9865ff, képviselő: Dr. Todenbier Agnes) és az e||á-

tásért felęlős Dľ. Todenbieľ Ágnes háziorvossal, egýttal a jelenleg hatályos egészségügyi el-
|átási szerződést 2016. december 3I. napjával közös megegyezéssel megsziinteti,

1.50a Doctoľ Consulting Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1088 Budapest, IGúdy
Gyula utca 17. I. l., cégjegyzékszźtm Ol 09 933325, képviselő: Vadáné dr. NagyNóra Kľisz-
tina) és az ę||átásértfelelős Dr. Vadáné dľ. Nagy Nóra Kľisztina házioľvossa|' 
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1.51a TANDEM-FILM-MED Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: |f24 Budapest, Li-
bertás utca 1 I., cégtregyzékszám:01 09 990911, képviselő: Dr. Szolyka Tímea) és az e||áúá.

sért felelős Dr. Szolyka Tímea háziorvossa|, egyűtta| a jelenleg hatályos egészségügyi e||źúá-

si szerződést2016. december 31. napjával közös megegyezéssel megsziinteti.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 201 6. június 02.

2. ahźniorvosi rendelők karbantartásáľa és ľezsiköltség téľítésére _ önként vállalt feladat - 2017. évtől'
2026. dec.31. napjáig ęlőzetes kötelezettséget vállal évente bruttó 25.000'0 e Ft összegben az ön-
kormány zat saj át bevételei terhéľę.

Felelős: polgármester
Határidő: 2016. június 02'

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a határozat 2. pontjźban foglaltakat az Önkoľm źnyzat 2017 . évi és az
azt követő évek költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester
Határidő: a20|7. és az azt követő évi költségvetések készítése.

4. felkéri a polgármesteľt a hatőtozat 1. pontja szerinti szerződések aláítására.

Felelős: polgármester
Határidó 20I 6. december 3 l .

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Humánszolgźitatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda, Pénztigyi Ügyosĺály.

Budapest, 2016. május 25.

Törvényességi ellenörzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbizźlsából: ., /]ĺ| r \
J-,ĺKa,bĺ,, ,L-.2/
[/v, r-/ t' 

/
dľ. Mészár Erika /

a|jegyző 
7.01ü |'ł.A'.1 Z 5. 
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hatźrozat l. szétmű melléklete

acÉszsÉGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁsI SZERZoons

amely létrejött egyrészről a

Budapest Főváľos VIII. keľület Jĺózsefuárosi onkoľmányzat,mint azegészségügyi közszolgál-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
ađőszźlm: L 57 3 57 | 5.2-42
statisztikai szánjel: | 57 357 |5 -84I I.32I -0I
töľzskönyvi azonosító szárn: 7 357 ĺ5
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgĺĺrmester
bankszáml aszárĺ: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban : Megbízĺí

másľészről
név:
székJrely:
cégegyzékszám..
adószĺĺm:
stati sztikai szttmj el:
ellátáséľt személyesen kötelezett oľvos neve :

' képviseli:

mint megb izott egészsé gügyi szolgá|tatő,
a továbbiakban: Szolgáltatĺí

szerzódő felek kĺlzĺjtt alulírott helyen és napon azalábbi feltételekkel:

A' szerződ'és tárgya

lt/regbiző l0 éves határozott időtartamľa 2017, januar 01. napjátó| 2026. dęcember 31. napjáig
megbízza Szolgáltatót a jelen szerzódés 1. sz. mellékletében meghatźnozott orvosi köľzetben terü-
leti ellátási k<itelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak teljes könĺ e||átásával, amit Szo1-
gźitatő elvállal. Felek rogzitik, hogy a Szo|gá|tatő ezzel áwźilalja Megbízőtő|' a jelen szerzođés |.
sz. męllékletében rogzitett kĺjrzetben és egyénĺe szabott hĺízioľvosi rendelőben és rendelési időben
a Magyaľország helyi önkormányzatairőIsző|ő20|1. évi CL)C(XIX tĺiľvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja, valamint az egészségügyi alapellátásľól szőIő 20|5. évi C)oilII. törvény 5. $ (1) bekezdés
a) pontja szęrinti területi egészségügyi alapellátási kĺjtelezettség kĺiľébe brtoző egészségügyi e11á-

tását. Felek rogzitik, hogy Megbíző Képviselő-testülete jogosult a jogszabályi keretek közott a
lakosságszám esetleges módosulásának megfelelően a korzetek hataľainak meghatározźsáta és
módosításaľa, az egészségĹigyi hatósággal és az éľintettekkel va|ő egyeńetés után a területi ellátás
legmegfelelőbb módj rának kiválaszt ásáĺa.

Felek jogai és kłitelezettségei

1. Szolgáltató aháziorvosi teendőket az egészségtigyi alapellátásľól szóló 2015. évi CXXIII.
törvény, az oná||ő oľvosi tevékenységrő| szőLő 2000. évi II. töľvény, továbbá a háziorvosi,
hazí gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekľől szőIő 412000. (II. 25.) EiiM rendelet és
egyéb hatályos jogszabá|yok előírásai, valamint a jelen szerzođésben foglaltak szęrint köteles
ellátni.

8

,í
l,/.3i,ĺ
ĺ,/



3.

Szolgáltató kĺjteles ellátni az |. sz. melléklet szerinti hozzátartoző korzet teľiiletén lakó, a
külĺin jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az áIta|a elfogadott biztosította-
kat, valamint azon személyeket, akik esetében az eLlźtat|aĺlság egészséget kĺĺľosító vagy gyó-
gyulást lassító állapotľomláshoz vezet.

Szolgáltató köteles továbbá

3.1. az országos Egészségbiĺosítási Péĺlztána| (oEP) egészségĹigyí a|apeLLátási szolgálta-
tásra fi nans zirozási szęrzódést kötni,

3.2. az egészségtigyi tevékenységre szóló mfüödési engedélyének taĺta|ma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel ľendelkezni. Az e||átźts biĺonságáért a
hiĺzioľvosi praxisjog fulajdonosa egy személyben felel,

3.3. ahźziowosi feladatokat ęllátó orvos Magyaľ orvosi Kamaľa (MoK) tagságátigazolő
dokumentumot, valamint a teľiiletileg illetékes Budapest Fővráľos Kormányhivata|a
Népegészségugyi Hatósága által kiadott praxisengedélyét bemutatni,

amelyek jelen szeruođés hatálybalépésének feltételei.

Iľl/legbíző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szerződés 3. pontjában megjelĺilt adatokat taľtal-
maző, vállalkozókéntvégzendőhaziowosi tevékenységhez szfüséges feltételeket igazoló ok-
iratokat Megbízó képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt pé|dźnyat
a Megbízőnak legkésőbb jelen szęrződés aláirásáva| egyidejűleg átadja. A fenti adatokban
bektlvetkezo vźitozźst a Szolgáltató köteles Megbízónak 30 napon belül írásban bejelenteni.

lrlegbiző onkoľmanyzat a külön törvényben előíľt kötelezo kozszolgáltatás nyújtásáér.t fenn-
á11ó felelőssége következtébeĺjogosult je|en szerződésben foglaltak megvalósulását ellenő-
rizni.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az ilLetékes Budapest Fővaľos Kormrányhivata|a
Népegészségtigyi Hatósága |átja e|.

Szolgáltató köteles a háziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerzőđés |. szźlmű mellékle-
tében meghatźlrozott ľendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában' E
kotelezettsége a|ő| csak különĺisen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató kö-
teles helyettesítéséről a hatályos jogszabáIyi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A he-
lyettesítő személyek nevét az I. sz. mellékletben kell rcgzíteru, a helyettesítő személyében
bekcivetkező váItozást pedig avá|tozást követő 15 napon beltil Megbiző tészére írásban beje-
lenteni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően
gondoskodik és e tényľől Megbízőt nem éľtesíti, ebből a ktĺrulményből keletkező kaĺokért és
jogkövetkezményekért teljes kĺjnĺen felel, kivéve,habizonyítja, hogy mfüĺidési körén kívül
á1ló, elhaĺíthatatlan ok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.

Szolgáltató köteles Megbizőval felnőtt haziorvosi feladat- e||átásźra vonatkozóan szerződéses
kapcsolatban/jogviszonyban álló más Szolgáltató helyettesítésében közremfüĺidni, ennek so-
rán elsősorban Szolgáltatőhoz ftildrajzilag közelebb elhelyezkedő másik Szolgáltató helyette-
sítési feladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját ľendelési idejében és rendelési helyén
is biztosíthatja.

Szolgáltató köteles a külĺjn jogszabá|yban foglaltaknak megfelelően biztosítani a hĺĺziorvosi
szo|gáIat mfüĺldésének személyi feltételeit. A haziorvos az egészségügyi feladatok megfelelő
e||átását ápo|ő közremfütjdésével végzí, Az ápo|ő munkáját a győgyítő.megelőzo ellátással
kapcsolatos feladatok vonatkozásában a hiáziorvos irźnyítja. Az ápo|ő a sza7&épzettségének
megfelelő feladatokat tjnállóan v é gzi.

10. Szolgáltató minden év februaľ 15. napjáig Megbízónak megküldi a Szolgáltatő e|őző évi te-
vékenységének adatait tarta|mazó Központi Statisaikai Hivatal (KSH) felé teljesített adat-
szoIgáItatéts máso latát.

11. Azigye|eti ellátást aMegbiző biaosítja azigye|etre vonatkozó külön szerződés a|apjźn.

4.

5.

7.

9.
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12. Szolgáltató köteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatźrozotthźziorvosi rendelő-
ben és rendelési időben rendelést taľtani. Szo|gźitatő a rendelési ídőtk'lzarőlag a Megbiző jő-
vźilnagyásáĺval és a mfüödési engedélyébenáBĺezęBĺe módosíthatja, Megbiző iskezdeméĺyez-
heti SzolgáltatőnáI a rendelési idő módosítrísát.

13. Szolgáltató köteles aháníowosi rendelőben a jogszabályok áItaL elĺlírt felađatokat e szęrző-
désben rögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatók (p1.: ľendelési idő; betegiogi
képviselő neve, elérhetősége; panasztétel lehetőségei; egyéb információs anyagok) kozzététe-
lérő1 gondoskodni.

|4. Szo|gáltató köteles a hatályos jogszabályok szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos, a
teľĹiletileg illetékes Buđapest Főváros KoľmanyhivataLaNépegészségugyi Hatósága és a KSH
részéte kiildött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az ét\taLa kezelt adatbér,ist meg-
onzní és a személyes adatok védelméľe vonatkozó jogszabáIyi rendelkezéseket betartani, va-
lamint köteles a jogszabályokban eloírt nyilvántanásokat vezetni és adatvédelmi szabályzatot
megalkotni , továbbá aMegbíző tészére, jeleĺ szerződésben részletesen meghatźrozott felada-
tainak eLlátásźtvat,kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabźiyba nem ütkĺlző adatot, in-
foľmációt szolgáltatni.

15. Je\en szerződésben felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan hasznáIatba adásźrőI,

a múk<jdési és tizemeltetési költségek szabáIyozétsĺĺról, a kaľbantaľtásról jelen szerzodés e|vá-

laszthatatlan részétképezó 2. sz. melLéklet szerintihasznźt|ati szerzodés rendelkezik.

|6. Szolgáltató a keriileti egészségĹigyi alapellátás zavarta\an és folyamatos ęllátása érdekében

együttmúködik az e feladatokban közreműködő más szolgáltatókkal és a Megbízóvď.

17. Jelen szeruodés megszÍĺnik különösen
a) ahatźrozott idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszúnésével,
c) a finanszírozási szerződés megszűnésével,
đ) érvényes mfüĺjdési engedély híźnyában,
e) érvényes pľaxisjogra vonatkozó engedély hiĺányában.

18.1. A je\en szeruődést a felek a másik féIhez írásban iÍ:ŕrézett felmondással (rendes felmondás)
vagy közös megegyezéssel, hat havi felmondási idővel megszĹintethetik, mely felmondás ki-
zárő|ag a hónap utolsó napjélta sző|hat.

18.2. Megbíző aszerződésta 18.1. pont alapjĺĺn indoklással felmondja, ha

a) ahźniorvos a szerzódésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenéľe sem teljesíti,
vagy folýatólagosan megszegi a jogszabáůyban foglalt mfüĺidésre vonatkozó előírásokat;

b) aháziowos ĺjnálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.

18.3. Megbíző aje|enszerződést azonnali hatáIlya| felmondhatja, amennyiben

a) megállapítható, hogy az egészségtigyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e cs<ik-

kenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése igazo|ja;
b) Szolgáltató a teľĹileti ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan meg-

szegi;
c) a felmondás kĺjzlését mege|őzőeĺ, az annak alapjául szolgáló kĺiľtilmény kiktiszöbĺjlésére

Szolgáltató tészére írásban biztosított hatándó eredménýelenül telik el;

d) ahaszrĺá|atba ađott ľendelőhelyiség engedélytől ęltéľő hasznáIata esetén.

19. A felmondási idő alatt a Szolgáltató kĺjteles szerződési kĺjtelezettségeitváItozatlanul teljesíte-
ni' amelyet Megbízó ellenőrizhet . A szerzoďés megszűnésekor a Szo|gá|tató ktjteles a tészéte

térítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgáltatni. Szo|gá|tatő a szeÍ-

zođés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný. I
//,
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20. Megbízó tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás vagy a szerződés hataľidő előtt tdrténő
Megbízói felmondása esetén bekövetkezett, a haziorvost ért kár esetén a települési önkor.
ményzatkźrtalaritási kötelezettséggel tartozik. A káľtalanítás alapjául a háziorvosi szo|géůtatő

egy éves oEP finanszírozásźnak ĺisszege tekintendő.

21. Jelen szerződés időtartama a|att, ha báľmelyik szerzodo fél nem szeruódésszerĹĺen teljesít,
illetve bármelyik szerződo fé| áItaI gyakorolt azonna|i hatá|ý felmondással összefüggésben
másik felet igazolt kźr &i, akárokoző felet a polgári jogi szabályok szerint krĺľtérítési felelős-
ség terheli.

22. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérđésekben a Polglíri Törvénykönyv, valamint a szeľ.
ződésben rogzitett egészségügyet éľintő hatályos jogszabáIyok rendelkezéseít kell iľĺányadó-
nak tekinteni.

23. E szerződésben rögzített mellékletek a je|eĺ szeruődés elválaszthatat|an részét képezik, azok-
kal egyiitt érvényes.

24. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Amennyi-
benez nem lehetséges, úgy apertárgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

25. Je|en szerzőđést a felek közös megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatjak. A közĺis meg-
egyezéssel történő szeruőđésmódosításhoz önkormĺĺnyzati dĺjntés szfüséges.

f6. Je\en szerződés készült 4 oldalon, 6 egymássa| egyező példanyban, melyet a felek elolvastak,
értelmeztek, és mint akaľatukkal mindenben megegyezőtjóvahagyó|agaláírtźk.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: körzet, rendelési idő és a helyettesítés rendjének meghatározźsa

2. sz. melléklet: Használati Szerzőđés

Budapest,2016.

Megbiző
Budapest Főváľos VIII. keľĺi|et Jĺízsefuá-

ľosi Onkoľmáłnyzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Jogi szempontból ellenjegyzem:

Danada- Riman Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

Szolgáltató

dr. Mészár Erika aljegyző

Fedezet:
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Paľis Gyulané
pénzngyiigyosztá|yvezető
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I, sz. melléklet

az e gészségiigt ellótási szerződés hez

Ktĺľzet, ľendelési idő és helyettesítés ľendjének meghatáľozása

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testtiletének aháziorvosi kör-
zetekről sző|ő 25lf002' (vI.Z|.) önkormányzati rendelet szerinti meghatározott teľiileti ellátási kötele-

zettséget biztosító köľzet.

| / a. E||źtási terti let :

.... oľvosi kfiruet

Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakadá|yoztatás' továbbképzés, egyéb rendkívüli ok esetén):

1.

A haziorvos _ bejelentési k<jtelezettség mellett _ gondoskodik a saját és munkatáľsai helyettesíté-
séről és a helyettesítést ellátók dijazásarőI. A helyettes kiválasztásén felelősséggel taľtozik. A he-

lyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkĺjľre előíľt képesítéssel.

ph.

ph.2.

ii
{ĺ.',. ,/
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2. szómú melléklet
egészsĺtgügłi ellátási szerződéshez

HASZNÁLATI sZERZonÉs

amely létrejött egyészĺő| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefuárosi Onkormányzat,miĺt azegészségügyi közszolgál-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adószám: | 57 3 57 | 5 -2-4f
statisztikai számj el: I 57 3 57 15 -84| I -321-0I
törzsktĺnyvi azonosító szźrrl: 7 3 57 15

képviselő neve: dľ. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszźtm: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adĺí

másľészľől
név:
székhely:
cégtregyzékszálm..
adőszttm..
statisztikai számjel:
ellátásért személvesen kötelezętt orvos neve:
képviseli:

mint megb izott egészsé gügyi szolgáItatő,
a továbbiakban: Használatba vevő

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

l. HaszĺáLatba adó megbíztaHaszná|atba vęvőt azegészségügyi ellátási szeruodés 1. sz. mellék-
letében meghatźnozott orvosi korzet teľületi ellátási kĺitelezettséggel végzendó alapellátási fe-
ladatainak teljes köní ellátásával, amit HasznáIatba vevő elválla|t. Használatba vevő ezze| át-

váIIaLjaHaszná|atba adótól a hivatkozott körzetbeĺ és az ott meghatźrozotĹhlĺzioľvosi renđe-

lőben és rendelési időben a Magyarország helyi önkormányzatafuő| szőIő 20|1. évi CLXXX.
23. $ (5) bekęzdés 9) pontja, valamint az egészségĹigyi alapellátásról sző|ő f0I5. évi OoilII.
törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti teľiileti egészségügyi alapellátási kötelezettség kö-
rébe tartozó haziorvosi alape|Iźtási teendők ę||átását.

HasznáIatba adő az egészségtigyi alapellátásľól szóló 20|5. évi C)O(II. törvény, az egés-

zségýgyro| szőIő 1997. évi CLIV. törvény, az onál'Iő oľvosi tevékenységről szóIó 2000. évi II.
törvény vonatkozó rendelkezései alapjan, a szetzódés megszrĺnéséig Hasznźiatba vevő részére

térítésmentesen biztosítja ahźniolrvosi rende|o hasznźt|atát, adott orvosi ľenđelőben mfüödő
oľvosok kĺjzött _ annak (azok) megosztott hasznáIatát, a rendelőhoz tartoző varó és mellékhe-
lyi sé gek hasznźlatźxal e gyütt.

Hasznźiatba vevő a részére téľítésmentesen biztosított hźziorvosi rendelőt és hozzá tartoző
helyiségeket jelen egészségiigyi feladat _ellátási szerződés tngyában meghatźrozottakon kí-
vĹil eső egyéb egészségtigyi tevékenységte|<lzárólag rendelési időn kívĹil haszná|hatja, Hasz-
ná|atba adó írásbeli tájékonatása mellett. Haszná|atba adő a rendelőhelyiség hasznźl|atáért

bérleti, haszná|ati díjat nem szedhet.

2.

a
J.

/
*'1r/
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4. Használatba vevő ahźzíorvosi ľendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerzódés |.

sz. melléklete alapjan megtekintett állapotban j e|en szerződés aláírásával egyidejiĺleg átvette.

5. Használatba vevő köteles a térítésmentesen áwett helyiségeket és ingóságokat a tőle elvaľható
gondossággal és rendeltetésszeľíĺen használni, azok źtI|apotát megóvni.

6. Hasznźiatba aďő kĺjteles az áILagmegóvás éľdekében ahasznźiatra átadott helyiségen belül
felmeriilő karbarÍartźtsi, javítási munkfüat saját költségén elvégezn; a helyiség napi iizemel-
tetéséhez szfüséges épitészetí, gépészeti és elektromos javításokat, a helyiség burkolatainak,-
ajtóinak,- ablakainak,- berendezéseinek cseréjével kapcsolatos feladatokat ellátni; a rendelő
kiilső homlokzati ľészének karbantaľtásaľól, felújításaról, valamint a falakban elhelyezkedő
vezetékek és aközponti fritésľendszerteljes vagy részleges cseľéjéveljáľó munkfü elvégzésé-
ről gondoskodni.

7. Hasznźiatba ađő részétőI a javítási, karbantaľtási munkálatok elvégzését a Józsefuaľosi Gaz-
dálkodási Kĺizpont ZÍt. (JGKZrt.) végzi.

Kaocsolatt artő a JGK ZÍt. részérő|..

Jakab Tibor
elérhető sé g : +3 6 l 20 -237 37 69
e-mail: i akab-t@kisfa1ujozsefuaľos.hu

Gyoľsszolgálati telefon szźtm: +3 6 l |.2|0 -3 4|7

Kapcsolattartó a Józsefu aľosi Pol gármesteri Hivatal ľészéről :

Pokoľnyi Viktóľia
eléľhetőség: +36l| - 4592588
e-mail : pokornviv@i ozsefu aros.hu

8. Hasznéůatba vevő kĺiteles gondoskodni a hatósági, hĺzvédelmi, balesetvédelmi és polgáľi vé-

delmi előírások maľadéktalan betartásaľól és betaľtatásĺĺľól.

9. A praxishoztartoző működési és tizemeltetési költségek a Hasznźůatba aďőt terhelik az a|źlbbi-

ak szeľint

9.|. az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biĺonsági rendszeľ k<iltsége,

9 .2. villamos-energiafo gy asńás költsége ;

9,3. gaz/fiJtés fogyasztás díja;
9.4. viz- és csatoľnadíj;
9 .5 . szemétszá||ítás kdltsége ;
9.6. lifthas zná|ati díj.

l0. A pľaxishoz tartoző múködési és tizemeltetési kĺiltségek a Hasznźt|atba vevőt teľhelik az alźtb-

biak szerint

10.1. veszélyeshulladék szźĺ||ításánakkö1tsége;
I0,2. sterilizá|ő eszkozműködtetési és ellenőrzési költségei;
10.3. textíliákmosatásiköltsége;
|0.4. inteľnethasznźůatköltsége;
10.5. takaľítási kĺiltségek;
10.6. a helyiség, illetve a feladatellźńáshoz szfüséges eszközök haszná|atából eľedő javĹ

tási, pótlási költségek;
I0.7. telefonköltségek;
10.8. ingó vagyontárgyakvagyonbiztosítása és az eh.lhez kapcsolódó költségek;
1o.9. anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, győgyszer, vegyszer' tű, fecskendő, papír, /

írőszer,nyomtatviĺny stb.); a./,/14 /'



10.10. aHaszná|atba vevő praxisához tartoző egészségügyi szakszeméIyzet, illetve egyéb
fo glalko ztatottak kö ltségei.

1l. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgĺáľi Tĺirvénykönyv, valamint a szer-
ződésben rcgzített egészségügyet érintő hatályos jogszabáIyok rendelkezéseit kell iranyadó-
nak tekinteni.

12. Jelen szerződésbeĺrogzitett melléklet a szerzőďés elválaszthatatlanrészétképezi, azza| egyutt
érvényes.

13. Szeruodő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľendezik. AmennyĹ
ben ez nem lehetséges, úgy apertárgy szeľint illetékes bírósághoz fordulnak'

14. Jelen szerzódést a felek közös megegyezéssel, ĺĺnkoľmányzati döntés foľmájában íľásban
bármikoľ módo síthatj fü .

JeIęn szetződést a felek elolvasás és éľtelmezés utĺĺn _ a hivatkozott jogszabályi rendelkezések
ismeľetében _ mint akarafukkal mindenben megegyezőt jővźhagyő|ag alźirtź/r^.

Budapest,2016.

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. kerĺi|et Józsefuá.

ľosi Onkoľmányzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szo|gźitatő

Jogi szempontból ellenje gyzem:-

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából

dr. Mészár Erika a|jegyzó



l. sz. melléklet

a hasznólati szerződéshez

Rendelkezésľe bocsátott létesítmény és helyiségek j egyzéke

l. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott haszná|atźłt Hasznźůatba adő
Haszná|atba vevő részérę źttadta.Hasnlźiatba vevő tudomásul vette, hory a működéshez szükséges
eszközök fenntartrásáról, felujításáról, karbantartásárő|, cseréjéről _ ideértve az éľtékcsökkenéssel kap-
csolatos költségviselés kérdését is _ saját kĺiltségén köteles gondoskodni.

2' A háziorvosi rendelő helye, helyiségek:

t6



határ ozat 2. szálmű me l l éklęte

EGESZSEGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁSI szERzonÉs
amely létrejĺitt egyrészĺőI a

Budapest Főváros YIII. kerület Józsefváľosi Önkormányzat' mint azegészségýgyi közszolgál-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.
aďőszźml: | 57 3 57 | 5 -2-42
statisztikai számjel: | 57 3 57 I 5.84I| -32| -0|
törzskonyvi azonosító szám.. 7357 |5
képviselő neve: dľ. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszám: 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban: Megbízó

másrészrő1
név:
székhely:
cégsegyzékszám:
adőszźtm..

statisztikai számjel:
e||átásért személyesen kötelezett oľvos neve :

képviseli:

mint megb izott egészségügyi szoIgáItatő,
a továbbiakban: Szolgáltató

szeruódó felek közĺjtt alulírott helyen és napon az a|źhbi feltételekkel:

Aszerződés tárrya

Megbízo 10 éves hatźrozott időtartamľa 2017. januaľ 01. napjátóI2026. december 31. napjáig
megbízza Szolgáltatót a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatźtrozott orvosi kĺirzetben terü-
leti ellátási kötelezettséggel végzetdo alapellátási feladatainak teljes köní ellátásával, amit Szol-
gá|tatő elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szolgáltató ezze| źtwá||alja Megbízőtő| a je|en szerződés 1.

sz. mellékletében ňgzített körzetben és egyénĺe szabott hiĺziorvosi rendelőben és ľendelési időben
a Magyarország helyi önkormanyzatairő|sző|ő2011. évi CLXXXIX törvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról sző|ő 2015. évi C)oilil. tĺiľvény 5. $ (1) bekezdés
a) pontja szerinti teľületi egészségügyi alapellátási kĺitelezettség körébetartoző egészségügyi ellá-
tását. Felek rögzítik, hogy Megbiző Képviselő-testiilete jogosult a jogszabályi keretek kĺizĺitt a
lakosságszĺĺm esetleges módosulásanak megfelelően a körzetek hatarainak meghatfuozásáĺa és

módosításĺíľa, az egészségiigyi hatósággal és az érintettekkel va|ő egyeztetés után a terĹileti ellátás
legmegfelelőbb módj ának kiválaszt ástra.

Felek jogai és ktitelezettségei

1. Szo|gáItatő ahtui gyermekorvosi teendőket az egészségtigyi alapellátásról szóló 2015. évi
C)oilII. tcirvény, az oná||ő oľvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, továbbá ahtni-
orvosi, hźui gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekről sző|ő 412000. (II. 25.) EiiM ren-
delęt és egyéb hatályos jogszabźiyok előírásai, valamint a jelen szerzóďésben foglaltak szerint
kĺjteles ellátni.

/
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Szolgáltató kĺiteles ellátni az |. sz. melléklet szerinti hozzátartozó köľzet teľületén lakó, a
külön jogszabźůyban foglaltak szeľint hozzá bejelentkezett és az á|ta|a elfogađott biztosította-
kat, valamíĺt azorl személyeket, akik esetében az el|átat|aĺlság egészséget karosító vagy gyó-
gyulást lassító állapotromláshoz vezet.

Szolgáltató köteles tov ábbá

3.I.az országos Egészségbiztosítási Pén^źrľa| (oEP) egészségĹigyi alapellátási szolgáltatásra
ťlnarĺszir o zási szerzo đé st kötni,

3.2. az egészségĹigyi tevékenységľe szóló mfüödési engedélyének taľtalma szeńnti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel ľendelkezrri. Az ellátás biztonságáért a
praxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. ahźni gyermekorvosi orvosi feladatokat ellátó orvos Magyar orvosi Kamara (MoK) tag-

ságźŃ ígazoló dokumenfumot, valamint a teľĹiletileg illetékes Budapest Fővaros Kor.
mrĺnyhivatala Népe gészségügyi Ható sága által kiadott praxisengedélyét bemutatni,

amelyek jelen szeruődés hatálybalépésének feltételei.

Megbíző kijelenti, hogy Szolgźůtatő a jelen szeruődés 3. pontjában megjelĺilt adatokat tarta|-

maző, vá||alkozőként végzendő házi gyermekorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket
igazolő okiratokat MLegbíző képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt
példányát a Megbizőnak legkésőbb jelen szerződés a|áitásźlva| egyidejiĺleg źúadja. A fenti
adatokban bekövetkezo vźitozást a Szolgźitató köteles Megbízónak 30 napon belül íľásban
bejelenteni.

Megbíző onkoľmrĺnyzat a külön torvényben előírt k<jtelezókřjzszolgá|tatźs nyújtásáéľt fennál-
ló feletőssége következtében jogosult jelen szerződésbe foglaltak megvalósulását ellęnőrizni.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az i|Ietékes Buđapest Főváľos Kormányhivata|a
Népegészségügyi Hatósága látja e|.

Szolgáltató köteles ahźyi gyeľmekorvosi teendőket személyesen ellátni a szerzođés 1. számú
metlékletében meghatarozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg ottho-

nában. E kĺjtelezettsége alól csak különösen indokolt esetben mentesĹil. Ilyen esetben a Szol-
gáItatő kĺiteles helyettesítéséről a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskod-
ni. A helyettesítő személyek nevét az I. sz. mellékletben kell rogziteni, a helyettesitó szemé-
lyében bekĺivetkező vá|tozást pedig a vźitozást kĺjvető 15 napon belül Megbíző rész&e írás.
ban bejelenteni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfe-
lelően gondoskodik és e tényľől Megbízót nem értesíti, ebből a körĹilményből keletkező kźtro-

kért és jogkövetkezményekéľt teljes könĺen felel, kivéve, habizonyitja, hogy mfücldési körén
kíviil álló, elhaľíthatatlan ok miatt nem tudott eleget tenni kĺjtelezettségének.

Szolgáltató k<iteles Megbízóval hźzi gyermekorvosi feladat e|Itltására vonatkozóan szerzóđé-
ses kapcsolatbaďjogviszonyban álló más Szolgáltató helyettesítésében közreműkcidni, ennek
során elsősorban Szolgáltatóhoz ÍtildľajzíIagkoze|ebb elhelyezkedó másik Szolgáltató helyet-
tesítési feladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját ľendelési idejében és renđelési he-

lyén is biztosíthatja.

Szolgá|tatő köteles a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítani a hźľ;i gyer-
mekorvosi szo|gźiat mfücidésének személyi feltételeit. Ahazi gyermekorvos az egészségügyi
feladatok megfelelő e||átását gyeľmekápoló vagy asszisztęns igénybevételével és védőnő köz-
remfüödéséve| végzi. Az asszisztens munkáj át a győgyítő-mege|őző ellátással kapcsolatos fe-
ladatok vonatkozásthan a haziorvos irányítja. Az asszisztens a szakképzettségének megfelelő
feladatokat önállóan v égzi.

Szolgáltató minden év februĺír 15. napjáig Megbízónak megküldi a Szolgáltatő elóző évi tevé-

kenységének adatait tarta|maző Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felé teljesített adatszol.
gá|tatás másolatát.

Az ügyeleti ellátást aMegbízőbinosítjaazigyeLetre vonatkozó külön szęrzőďés a|apjźn.
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12. SzoIgźtltató köteles muĺkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatěrozotthtziorvosi rendelő-
ben és ľendelési időben rendelést taľtani. Szolgáltató a rendelési ídőtklzělrőlag a Megbiző jő-
váhagyásával és a mfüödési engedélyébeĺ áľvezetre módosíthatja, Megbíző ískezdeményez-
heti SzolgáltatőnáI a rendelési idő módosítását.

13. Szolgáltató kĺiteles aháziowosi ręndelőben a jogszabályok źital e|oírt feladatokat e szetző-
désbęn rögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatők (pl.: rendelési idő; betegjogi
képviselő neve, elérhetősége; panasztétel lehetőségei; egyéb infoľmációs anyagok) kozzététe-
lérő1 gondoskodni.

14. Szolgáltató köteles a jelen szerződésben ľészletesen meghatźrozott feladatainak el|átásáva|
kapcsolatos, a területileg illetékes Budapest Fővaľos Kormĺĺnyhivata|aNépegészségügyi szer-
ve és a KSH részére küldtitt jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az źitalakeze|t adat-
bźzist megőrizni és a szeméIyes adatok védelmére vonatkozó jogszabá|yi rendelkezéseket be-
tartani, valamint köteles a jogszabźt|yokban előíľt nyilviíntartásokat vezetĺi és adatvédelmi
szabáiyzatot megalkotđ , tovtbbá aMLegbíző részéte, jeleĺ szerződésben részletesen meghatá-
rozott felađatainak e|Iátásáva| kapcsolatos személyiségi illefue egyéb, jogszabályba nem tit-
kozó adatot, infoľmációt szolgáltatni.

15. Jelen szerzőďésben felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan hasznáLatba adásźrőI,
a működési és üzemeltetési kĺiltségek szabá|yozásaľól, a kaľbantaľtásróI jelen szerzoďés elvá-
Iaszthatat|anrészétképezó 2. sz. me||éklet szerinti használati szerzőďés ľendelkezik.

16. SzolgáItatő a kerületi egészségügyi alapellátás zavartalan és folyamatos ellátása éľdekében
egyĹittmĺíködik az e feladatokban közremfütĺdő más szolgźitatőkkalés aMegbízőva|.

17. Jelen szerzodés megszűnik
a) ahatźrozott idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) a f inansz ír o zási szer ző ďés me g sziĺné s ével,
d) érvényes múködési engedély hiĺányában,
e) érvényes praxisjogra vonatkozó engedély hianyában.

l8.1. A je|en szetződést a fęlek a másik féIhez írásban intézett felmondással (rendes felmondás)
vagy közĺis megegyezéssel, hat havi felmondási idővel megsziintethetik, mely felmondás ki-
záĺó|ag a hónap utolsó napjźtta szólhat.

18.2. Megbízó aszerződésta l8.1. pont alapján indoklássalfelmondja, ha

a) a háziowos a szetződésben vállalt kcitelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folýatólagosan megszegi a jogszabźiyban foglalt működésre vonatkozó
előíľásokat;

b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való j ogosultság át bárme|y
okból elveszti.

18.3. Megbíző a je|en szeľződést azoĺ,nalí hatállyal felmondhatja, amennyiben

a) megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e cstik-
kenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése igazolja:'
b) Szolgáltató a teľiileti ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan meg.
szegi;
c) a felmondás ktizlését megelőzoen, az annak a|apjául szo|gá|ő köľiilmény kikiiszöbĺjlésére
Szo|gáItatő részére írásban biztosított 30 napos hataridő eređménytelenül telik el;
d) ahasználatba adott rendelőhelyiség engedélytől eltérő hasznźiata esetén.

19. A felmondási iđő alalt aSzolgá|tató kcjteles szerzođési kĺitelezęttségeítvá|tozatlanul teljesíte-
ni, amelyetMegbíző ellenőľiżlet. A szerzodés megszűnésekor a Szolgźitató köteles a tészére
téľítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgá|tatni. Szolgáltató a szeÍ-
zőđés megszúnése esetén elhelyezésre nem taľthat igéný' /lrĺ
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20. Megbíző Ełdomźlsul veszi, hogy kĺirzetmódosítás vagy a szerzođéshatándo előtt töĺténő fel-
mondása esetén bekĺĺvetkezett, ahźziorvost éľt kiáľ esetén a teleptilési <inkormrányzatktrtala-
nítási kötelezettséggel tartozik. A kártalanítas alapjául a háziorvosi szolgéitató egy éves oEP
ťlnanszír ozás anak ö ssze ge tekintendő.

21. Jelen szerzóďés iđőtartarĺa a|atĹ,ha bĺĺľmelyik szerződo fél nem szerződésszeríĺen teljesít,
illetve brĺrmelyik szerzodo féI á|tal gyakoľolt azonna\i hatźttryű felmondással összefüggésben
másik felet igazolt kaĺ éri, a karokozó Í-elet a polgáľi jogi szabályok szerint kĺírtéľítési felelős-
ség terheli.

22. Je|en szerződésben nem szabályozot|kérdésekben (például kźmérítés,kźrta|anítás) a Polgáľi
Törvénykönyv, valamintaszerződésben rögzített egészségügyetérintó hatályos jogszabályok
ľendelkezéseit kell irlínyadónak tekinteni.

23. E szerzódésben rögzítętt mellékletek a jeLenszeruődés elválaszthatatlan ńszét képezik, azok.
kal egyĹitt érvényes.

24. Szerzódó felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket ęlsősorban békés úton ľendezik. Amennyi-
ben ez nem lehetséges, úgy apertárgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

25. Je|en szetződést a felek közĺis megegyezéssel, írásban bármikor módosíthatjak. A kdzĺis meg-
egyezéssel töľténő szerződésmódosításhoz ĺinkoľmányzati dĺintés szfüséges.

26. Jelen szerződés készült 4 oldalon, 6 egymássa| egyezo példanyban, melyet a felek elolvastak,
éľtelmeztek és mint akaľatukkalmindenben megegyezőt jővźhagyőLaga|źirtźl<.

Mellékletek:

l. sz. melléklet: korzet, ľendelési idő és a helyettesítés ľendjének meghatarozása

2. sz. me|Iéklet : Haszn áIati Szer ző đés

Budapest,2016.

I[1.egbíző

Budapest Főváľos VIII. keľiĺlet Józsefvá.
ľosĺ onkoľmányzzt

képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmester

Jogi szempontból ellenjegyzem :

Danada- Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából

Szolsáltató

dľ. Mészár Erika a|jegyzó

Fedezet:
Pénziĺgyileg ellenj egyzem:

Pĺíľis Gyulané
péĺlzngyiigyosztéiyvezető
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I' sz. melléklet

az egészségügłi ellátasi szeľződéshez

Köľzet, ľendelési idő és helyettesítés ľendjének meghatáľozása

A Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének a háziorvosi kör-
zetekĺő| szőlô 25ĺ2002. (v|.zl.) önkoľmányzati ľendelet szerinti meghatározott teľületi ellátási k<itele-

zettsé get b izto sító köľzet.

I / a. E||źtási tertilet:

.... orvosi ktĺzet

1/b. A körzet lakosságszáma a szerzodés aláírásakoľ: ..... fő

A feladat-ellátás jellege: hrázi gyermekorvos, iskolaorvos, óvodát ellátó orvos

Ellátott köznevelési intézmények (iskola, óvoda)

Az I/a. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím:.
Telefon:

Rendelési idő:

Hétfő: ...'.-'..'. óra

Kedd: .....-..... óra

Szeľda: .....-..... óra

Csütöľtök: .....-..... óra

Péntek: párat|anhéten .....-..... óľa

páros héten .....-..... óra

HelYettesítés rendje (szabadság, betegséýakadályoztatás' továbbképzés, egyéb ľendkívtili ok esetén):

ph.

ph.

A haziorvos _ bejelentési kötelezettség mellett _ gondoskodik a saját és munkatĺírsai helyettesíté-
séľől és a helyettesítést ellátók đíjazásárő|. A helyettes kiválasztásért felelősséggel taľtozik. A he-

lyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörre előín képesítéssel.

3.

4.

7/
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2. számú melléklet
e gé s z s é gügłi ell átós i s zerző dé s he z

HASZNÁLATI SZERZooÉs

amely létrejött egyrészróI a

Budapest Főváľos YIII. kerület Józsefváľosi Onkormányaat,mintaz egészségĹigyikozszolgźů-
tatásľól gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszźlm: | 57 3 57 | 5 -2-42
statisztikai szźrrýel: | 57 3 57 I 5 -8 4 I | -32| -0 |

tĺĺrzskĺinyvi azonosító szźtm: 7 357 15

képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszrĺml aszźtrr': 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adó

másrészről
név:
székhely:
cégegyzéksztnrl:
ađőszźtm:
statisztikai szźrrýe|:
ellátásért személvesen kötelezett orvos neve:
képviseli:

mint megb ízott egészségügyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban: Használatba vevő

_továbbiakbarl szerzódő felęk_ kĺjzĺjtt alulírott helyen és napon az a|źlbbi feltételekkel:

Használatba adó megbíńaHasználatba vevőt az egészségügyi ellátási szerzódés l. sz. mellék-
letében meghatáĺozott orvosi korzetterületi ellátási kötelezettséggelvégzendő alapellátási fe.
ladatainak teljes könĺ el|átźsával, amit Használatba vevő elvállalt. Haszntiatba vevő ęzzel át-
vállatja Haszná|atba adótól a hivatkozott köľzetben és az ott meghatźtrozott haziorvosi rende-

lőben és rendelési időben a Magyarország helyi önkormĺányzatairő| szőIő 2011. évi CLXxx.
23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint az egészségügyi alapellátásrő| szőIő 2015. évi C)oilI.
törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti teľületi egészségügyi alapellátási kötelezettség kö-
tébetartozóhiĺziorvosia\ape|Lćĺtásiteendőke|Iátását.

Használatba adő az egészségügyi alapellátásról szóló 20|5. évi C)o(II. törvény, az egés-

zségügyről sző|ő 1997. évi CLIV. törvény, azoná||ő orvosi tevékenységről szóló 2000' évi II.
tv. vonatkozó rendelkezéseí a|apjtn, a szerzódés megszűnéséig Haszná|atbavevő részéľe téľí-
tésmentesen biztosítja a háziorvosi rendelő haszná|atźĺt. adott orvosi rendelőben mfüödő orvo-
sok kĺizött _ annak (azok) megosztott hasznáIattú, a ľendelőhóztartoző váró és mellékhelyisé-
gek használ atáv a| ę gyiitt.

Használatba vevő a részéte téľítésmentesęn biztosított hźniorvosi rendelőt és hozzá tartoző
helyiségeket jelen egészségtigyi feladat -ellátási szeruodés targyában meghatározottakon kí-
vĹil eső egyéb egészségtigyi tevékenységľe kizarólag rendelési időn kívtil hasznźihatja,Hasz-
náIatba ađó írásbeli tźljékonatása mellett. Haszná|atba vevő a rendelőhelyiség haszná|atáért
bérleti' hasznźiati díjat nem szedhet.

l.

2.

3.

/
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4. Használatba vevő ahźziorvosi rendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerzőďés |.
sz. melléklete alapjĺán átvette.

5. Hasmálatba vevő köteles a térítésmentesen éttvett helyiségeket és ingóságokat a tőle elvarható
gondossággal és rendeltetésszeriĺen használni, azok źtl.|apotát megóvni.

6. Hasznźiatba aďő köteles az á|Iagmegóvás érdekében a hasznźiatra átadott helyiségen belül
felmeľülő karbantaľtási, javítási munkfüat saját költségén elvégezsi; a helyiség napi tizemel-
tetéséhez sziikséges építészeti, gépészeti és elektromos javításokat, a helyiség buľkolatďnak,-
ajtóinak,- ablakainak,- berendezéseinek cseréjével kapcsolatos feladatok ellátni; a ľendelő
kiilső homlokzati részének karbantaľtásĺĺról, felújításźrő|, valamint a falakban elhelyezkedő
vezetékek és a központi fiĺtésľendszer teljes vagy tész|eges cseréjéveljaľó munkfü elvégzésé-
rő1 gondoskodni'

7. Használatb a adő részérol a javítási, kaľbantartási munkálatok elvégzését a Józsęfulírosi Gaz-
dálkodási Központ Zrt. (I GK Zrt.) végzi.

Kapcsolattartó a JGK Zrt. részéről:
Jakab Tibor
eléľhetőség : +3 6 lf0.237 37 69
e-mail: i akab t@kisfalu.i ozsefuaľos.hu

Gyorsszolgálati telefon szźml: +3 6 l | -2|0.3 4I7

Kapcsolattaľtó a Józsefu aľo si Pol gaľmesteri Hivatal részéľől :
Pokomyi Viktória
elérhetőség: +36l| - 4592588
e-mail : pokomviv@i ozsefu aľos.hu

9. A Használatba vevő köteles gondoskodni a hatósági, tuzvéďelmi, balesetvédelmi és polgári
védelmi előírások maľadéktalan betaľtásáľól és betaľtatásaľól.

10. A praxishoz tartoző mfüĺidési és üzemeltetési kĺjltségek a Haszná|atba adót terhelik az a|źlbbi-
ak szerint

10.1. azingat|aĺra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer költsége,
|0.2. villamos-energiafogyasztáskĺiltsége;
l0.3. gazlfi,ltés fogyasztás dija;
10.4. víz- és csatoľnadíj;
10.5. szemétszáIlításkoltsége;
10.6. lifthasználati díj.

l1. A praxishoz tartozó mfütjdési és iizemeltetési kĺjltségek a Haszná|atba vevőt teľhelik az a|áb-
biak szeľint

11.1. veszélyeshullađék szá||ításźnakköltsége;
I|.2. sterilizáló eszkozmfüĺidtetésiésellenőrzésikoltségei;
11.3. textíliakmosatásiköltsége;
tl.4. inteľnethaszná|atköltsége;
11.5. takaľításiköltségek;
11.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szfüséges eszkĺizĺik hasznáIatźlból eredő javĹ

tási, pótlási koltségek;
II.7. telefonkclltségek;
11.8. ingó vagyontáľgyak vagyonbiztosítása és az e|lhez kapcsolódó költségek;
1 l .9. anyagköltségek (szakmai arlyag, kĺltszer, győgyszer, vegyszet, ttĺ, fecskenđő' papír,

írőszer, nyomtatvány stb.); 
7/
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11.10. aSzolgá|tató praxisiáhoztartozô egészségügyi szakszemé|yzet, illetve egyéb foglal-
koztatottak költségei.

12. Jelen szeľződésben nem szabá|yozott kéľdésekben a Polgari T<lrvénykönyv, vďamint a szer
ződésben rcgzített egészségĹigyet éľintő hatályos jogszabáIyok rendelkezéseit kell iranyadó-
nak tekinteni.

1 3 . Jelen szerződésben rcgzitett melléklet a szerzőďés e|váIaszthatatlarl részét képezi' azza| egyitt
érvényes.

|4. Szerzódő fetek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősorban békés úton rendezik. AmennyĹ
ben ez nem lehetséges, úgy apertárgy szeľint illetékes bírósághoz fordulnak.

15. Jelen szeruőďést a felek közĺjs megegyezéssel, önkormáĺyzati döntés formájában írásban
báľmikor módosíthatj ák.

Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés utĺĺn - a hivatkozott jogszabályi rendelkezések
ismeľetében _ mint akaratukkal mindenben megegyezot jővźhagyő|ag aláírták.

Budapest,2016

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. kerĺilet Józsefvá.

ľosi Onkormńnyzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szolgáltató

Jogi szempontból ellenje gyzem:-

Danada- Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

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

a hasznólati szerződéshez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke

l. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis miĺködése esetén megosztott hasnlźůatátHasmźlatba
adőHasznétlatba vevő részére átadta.Haszná|atba vevő tudomásul vette, a működéshez sztik.
séges eszközokfenrftartásĺáľól, felújíĹásĺáról, karbantartásáről, cseréjéről _ ideértve az értékcs<jk-

kenéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

2. A haziorvosi rendelő helye, helyiségek:

/
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