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Városgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság véleményezi

Embeľĺ Eľőforľás Bżottság véleményezi x
Hatźtr ozati j avaslat a bizot1ság szánźlr a:

Az Emberi Erőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az előteľjesztés megláĺgyalásźtt.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tónyállás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
Dľ. Ajtay Zsőťla Eszter egyéni vá||a|koző felnőtt hĺíziorvos a Budapest Józsefuáros kozigazgatási
terĺiletén terĹileti ellátási kötelezettséggel mfüödő 13. szźlmű felnőtt htŁiorvosi köľzet orvosa pra-
xisjog elidegenítési szandékát 20|7.januĺáľ 23. napjźn bejelentette, egyúttal megnevezte a pľaxis-
jogot megszeľezni kívanó orvost Dr. Lupak Marian személyében, aki a Debreceni Egyetem Alta-
lános orvostudományi Kaľanak végzett orvosdoktora,háziorvosi szakgyakoľlat fo|ytatásáĺajogo-
sult.

Dr. Lupák Marian 2006-ban végzett a Debreceni Egyetemen, majd 20|3. évben a háziorvostan
szakképesítéshez szükséges a 4512003. (VIII.6.) ESZCSM ľendeletben előíľt klinikai és ambuláns
gyakorlatokat teljesítette. (a szakmai onéIetrajz az előterjesztés mellékletét képezi).

A praxisjog olyan, szeméIyhez kapcsolódó vagyoni értékíijog, amely jogszabá|yban meghatríro-
zott feltételek fennállása esetén elidegenÍthető és folyatható, de csak olyan orvos részére, aki nem
rendelkezik praxisjoggal, de a megszeľzéséhez sziikséges feltételeknek megfele|.
onálló haziorvosi tevékenységet csak praxisengedély biľtokában lehet folytatni, melynek kiadásá-
Ía az az á||anigazgatási szerv jogosult, amely az adott praxisjoggal érintett egészségĹigyi szolgál-
tató működési engedélyének kiadásaľa jogosult, jelen esetben a Budapest Fővaľos Kormányhivata-
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A haziorvosi,hźni gyermekoľvosi és fogorvosi tevékenységľől szóló 412000. (II.25.) EtiM rendelet
1l. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint haziorvosként _ a hźzi gyermekoľvos kivételével _ aZ az
áltďános orvosi oklevéllel rendelkező orvos dolgozhat, aki általĺĺnos orvostan vagy hźziorvostan
szakorvosi szakképesítéssel vagy belgyőgyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, il.
lefue hĺĺziorvosi gyakorlattal rendelkezik. A hivatkozott jogszabá|y () bekezđésében foglaltak
a|apjźn, az önkormányzat á|ta| igazo|t teľületi ellátási érdekből, az önkoľmźnyzatta| megkötött
feladat-ellátźsi szetzőďés megkötését követőenháziowostan szakképesítés nélkül is elláthat teľüle-
ti ellátási kötelezettséggel haziorvosi feladatokat az a szakorvos, aki rendelkezik be|győgyászat,
gasztľoenterológia szakképesítéssel.
A (4b) bekezdés szerint a (4)bekezdés szerinti móđon, haziorvostan szakorvosi képesítés nélkiil a
háziorvosi tevékenység ahźziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a
hiíziorvosi tevékenység megkezdésétől szźlmított 5 évig végezhető. A hazioľvosi tevékenység
megkezdése előtt a szakoľvos a képzésre az országos Tisztifoorvosi Hivatallal (továbbiakban:
oTH) szerződést köt.

A (8) bekezdés a|apján a (4)bekezdésben foglalt tevékenység akkoľ kezdhető meg; ha az oTH az
áItala szewezettvízsgáva| zaru|őképzés keľetében meggyőzoďcjtt aĺról, hogy az orvos ahźľ;iowo-
si tevékenység végzéséhez szfüséges alapvető taľsadalombiztosítási _ így különösen a győgyszer-
és gyógyászatí segéđeszkoz felírási szabályokľól, a keresőképtelenségrő|, akábitőszer a|ka|mazás-
ról és felírásról, a beutalási rendről szóló _ ismereteket megszerezte. A (4) bekezdés szeľinti tevé-
kenység szakmai feliigyelet mellett végezlrető.

Dr. Lupak Marian jelenleg nem ľendelkezik hazioľvostan szakképesítéssel tehát a fent leínak ér-
telmében hazi orvosi tevékenységet csak szakmai felügyelet mellett végezhet.
A pľaxisjog elidegenítése miatt szfüséges Dr. Ątay Zsőťĺa Eszter egyéni vállalkozóval (székhely:
1 144 Budapest, Csertő u. |2-|4. 7 . |7 | .) a 201-6. decembeľ |6. napjan kelt Egészségügyi feladat-
ellátási szerződés kĺjzös megegyezéssel tönénő megsziintetése.

A praxisjoggal rende|kező orvosnak vagy a pľaxisjog tulajdonosĺínak a praxisjog elidegenítésére
vonatkozó szźndékát a telepiilési ĺinkormĺányzatnak kell bejelenteni. Amennyiben az ĺjn-
koľmányzat źIz oľvos ezen szándékát elfogadja, a praxisjogot megszerezĺi kívránó oľvossď a fela-
dat-ellátási szerzóďés megkcitését mege|őzően a mellékletben foglaltak szerinti e|oszerzőđést köt.
Az e|i5szerződésben az onkormtnyzatvźů|a|ja, hogy ha a pľaxisjogot átvevő orvos rende|kezik az
illetékes szal<lgazgatási szerv á|ta| klá|Iított jogerős pľaxisengedéllyel, a mellékletben foglaltak
szerinti feladat-ellátźĺsi szerzőđést meg fogja kĺitni. A hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
a feladat-ellátási szęrződés legľövidebb időtartama 5 év. Amennyiben a praxisjogot megszerezni
kívanó oľvossal a települési ĺinkormrányzat nem kívĺĺn feladat-ellátási szeruődést kötni, erľől nyĹ
latkoznia kell.

A pľaxisjog źúadásźnak jogszabźiyi akadá|ya nincs, amennyiben ahhoz az onkormźnyzat hoz-
zájáru|.

il. A beterjesztés ĺndoka
Dr. Ajtay Zsőfia Eszter egyéni vá||a|koző bejelentette praxisjogának 2017. április 01. napjától
történő elidegenítési szandékát, egyben megnevezte praxisjogot megszeľezn kivánó oľvost. A
feladat jövőbeni zökkenőmentes ellátása érdekében sztikséges, hogy döntését a Képviselő-testiilet
a februári ülésén meghozza.

ilI. A diintés célja' pénzüryi hatása
A döntés céIja a 13. szźtmű orvosi kĺirzetre vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szetződés
2017 . április 01. napjától történő megkötése, aháziorvosi feladatok folyamatos biztosítása érdeké-
ben.
A feladat - ellátási szerzodés megkötésének pénzügyi fedezete biĺosított a|1704 címen. ŕ
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Iv. Jogszabályi kiirnyezet
A Képviselő-testÍilet hatáskĺire Magyarország helyi önkoľmányzatafuőI szőIő 20|I. évi
CL)ooilX. törvény 13. $ (1) bekezdés 4) pontjában foglaltakon alapul, mely szeľint a helyi köz-
ügyek, valamint a helyben biztosítható kĺizfeladatok köľében ellátandó helyi önkormźnyzatí fela-
datok kiilönö'sen az egészségpgyi alape||átźls, az egészséges életmód segítését cé|ző szolgáltatások.

Az egészségügyi ďapellátásľól szóló 2015. évi C)oilII. törvény l. $ (1) bekezdése alapjźn az
egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében véiasztása
alapjźn igénybe vehető, hosszri távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos egészségtigyi
ellátásban részestiljön, nemétől, korától és betegsége természetétől fiiggetlenĹil. Az 5. $ (1) bekez-
dés a) pontja alapjan a települési ĺinkoľmányzat az egészségügyi alape||átás ktirében gondoskodik
a hĺíziorvosi,házi gyeľmekorvosi ellátásról. A 8. $ (1) bekezdése szerint a hĺĺziorvos személyes és
folyamatos oľvosi ellátást nyűjt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, koľai
felismerése és gyógyítása, valamint az egészségfej lesztés célj ából.
Az önáIIő orvosi tevékenységľől szóló 2000. évi II. tĺĺrvény 1.$ (2) bekezdésének a) pontja szerint
önálló oľvosi tevékenység: a terĹileti ellátási kötelezettség korében az egészségügyi alapellátásról
szóló tĺjrvény szerint a hźniorvos, a héui gyeľmekorvos, a fogorvos által nyújtott egészségügyi
ellátás. Az |. $ (2) bekezdés c) pontja szerint a praxisjog: az egészségugyi á|Iaĺnigazgatási szerv
á|ta| az a) pont szerinti orvos tészére adott önálló orvosi tevékenységnytĄtásźlrajogosító enge-
délyben foglalt jog, amely a|apjźn önálló orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel,
meghatźtrozott körzetben végezheto. A 2. $ (3) bekezdése alapján a praxisjog olyan, szeméIyhez
kapcsolódó vagyoni éľtékú jog, amely jogszabályban meghatérozott feltételek fennállása esetén
elidegeníthető és folytatható, a (7) bekezdés alapjén ha a praxisjog elidegenítésére a (6) bekezdés
a|apjźtn jogosult személy e jogáva| az ott megjelölt hataridőn beliil nem él, a praxisjog megszűnik.

Ugyanezen jogszabá|y 2lA. s (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szźnđé-
kát_ a praxisjogot megszerezli kívánó orvost is megjelölve _ aZ azt elidegeníteni kívanó személy
bejelenti az adott praxisjoggal éľintett települési önkoľmĺányzatnak. 

^ 
(2) bekezdés szeľint, ha az

(1) bekezđés szerinti önkormĺĺnyzat
a) a praxisjogot megszerczli kívanó orvossal _ a praxisjog megszerzése esetén _ az adott körzet-
ben a 2/B. $ szerinti feladat-ellátási szerződést kívan kdtni, erről a felek előszerződést kötnek,
b) nem kívan a pľaxisjogot megszereznĺL<lvźnő orvossal az adott ktĺrzetben a2lB. $-a szerint fela-
dat_ e||átźlsi szerzodést kötni, erĺő| az (1) bekezdés szeľinti bejelentés napjától szálmitott 45 napon
belül nyilatkoznia kell.

A fentiek a|apjénkérem az a|ábbihatáĺozat javaslat elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy

1. a terĹileti ellátási kĺjtelezettséggel rende|kező 13. számli orvosi korzet feladat-ellátása éľdekében
hatźrozott idejű egészségügyi feladat-ellátási szerzőďést kíván kötni a hatźttozat 1. sz. és a2. sz.
mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződésben foglalt fobb taĺalmi elemekkel a praxisjo-
got megszeľezni kívánő az e|Iátásért szemé|yesen kötelezetíDr. Lupak Mariannal, amennyiben a
szerződéskötéshez szfü sé ges dokumenfumok benyúj tásľa keľülnek.

Felelős : polgiírmester
Határidő: 20|7. február 02.
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2. a Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat és Dr. Ątay Zsőfia Eszter egyéni
vźůIakőző kĺjzĺjtt a 13. szźlmű orvosi ktirzet feladatainak e||átásźnamegkĺltött egészségügyi feladat-
ellátási szerződést2017 . maľcius 31. napjával közös megegyezéssel megszĹinteti.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7 . maľcius 3 1.

3. felkéľi a polgáľmesteľt a határozat | . és 2. pontjában foglalt dokumentum ok a|źirásźra.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. marcius 31.

A döntés végrehajtásátvégző szervezetiegység: Humánszolgáltatási Ügyosĺály Humiínkapcso-
lati lĺoda, Pénzügyi Ügyosztály.

Budapest, 20t7 . januźr 25.

Törvényességi ellenorzés :

Danada-Riman Edina
jegyzit

nevében és megbízásából:
n.7-k ,-veH-

L(Íir.j!;/.észár Erika
aljegyző
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hatfuozat
1. számú melléklet

Feladat-el|átási e|őszeľződés

amely létrejött egyrészĺő| a

Budapest x'őváľos VIII. kerület Józsefváľosi Onkormányzat, mint azegészségýgyiközszo|gźů-
tatĺísról gondoskod ő szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adőszám: | 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai szĺĺmj el : I 57 3 57 | 5 -84| | -321 -0 |

tö'ľzskĺinyvi azonosító szám.. 7 357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszźlm: 1 0403 3 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, MegbÍzó

másrészről
név:
székhely:
cégegyzékszám:
adőszám:
statisztikai számjel:
bankszámlaszám..
képviseli: Dr. Lupak Marian
mint megb ízoÍt egészsé gügyi szo|gá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A továbbiakban együttes en szerzőďő felek között. alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

1. Az e|oszerzodés targya a teriileti ellátási kö'telezettséggel műkodo, az önkoľmanyzatkote-
lező feladatkĺĺńbe tartoző, Jőzsefvźtrosi . . . . szźlmű orvosi korzet tertileti ellátási kötelezett-
séggel végzendo alapellátási feladatainak a teljes könĺ ellátásaľa végleges feladat-ellátási
szerzóďés megkötése.

2. Megbíző 10 éves hatttrozott időtartamĺa 20|7. .. napjától
napjáig az ... .......' mint Szolgá|tatőval feladat-ellátási szerző-
dést kívĺĺn k<jtni a keľületben |évó, a25l2002. (VI.21.) önkoľmĺĺnyzati rendeletében megha-
tótrozott |3. sz. orvosi kĺjrzet e|Iźtásźlra azzal a feltétellel, hogy Dr. Lupak Marian a Megbí-
zó rendelkezésére bocsátja a Budapest Fővaľos Koľmrányhivatala VI. kerĹileti Hivatala
Népegészségügyi osztá|ya (továbbiakban: ANTSZ) teruIetileg illetékes intézete jogerős

hatéĺrozatát aľľól, hogy megfelel a pľaxisjog megszerzéséhez szfüséges feltételeknek, ren-
delkezik az ANTSZ _tevékenységľe vonatkozó_ jogerős pľaxisengedélyével.

3. A Szo1gáltatő az e|őszeruodésbęn vá|lal1a, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés ha-
tá|yba lépésének napjától feladatait a szahna szabá|yai szeľint, a htuiowosi, hźni gyer-
mekorvosi és fogoľvosi tevékenységről sző|ő 4l2000.(II.25.) EüM. rendeletben foglaltak-
nak megfelelően, teľĹileti ellátási kötelezettséggel, az ANTSZ mfüĺidési engedélyében
meghatározott rendelési időben, aháaiorvosi körzetekĺől szóló f5l2002. (vI.2t.) sz. ön-
kormányzati rendelet 1. sz. mellékletét képezó 13. szźlműkorzetheztartoző utcajegyzék
szerinti területen ellátja. A Szolgáltató feladatait személyesen Dr. Lupak Maľian orvos látja
el.

4. Szolgáltató fudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabá|yokban foglaltaknak megfelelően
teľĹileti ellátási érdekből, szakmai felügyelet mellett látja e| a háziorvosi tevékenységet és
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váI|a|ja, hogy a szĹikséges hazioľvostan szakorvosi szakképesítést megszerzi legfeljebb a
hiĺziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül.

5. Szerzódő felek megállapodnak, hogy az Egészségtigyi ellátási szerződésben szabáIyozzák
a feladat ellátás feltételeit, melynek tervezete jelene|őszerződés mellékletét képezi.

6. Megbiző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a tevékenység ellátásahoz szfüséges jogosultságát és

vé gzettsé g ét igazolta.

7. Je\en szerződésben nem szabályozoÍt kérdésekben a Polgráľi Töľvénykĺinyv, valamint a
szerzodésben rógzített egészségügyet érintő hatályos jogszabáIyok rendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

8. E szerződésben rögzített mellékletek a je|en szeruődés elválaszthatatlan részét képezik,
azokkal egyutt érvényes.

9. Szerzőđó felek kijelentik, hogy vitás kérđéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Ameny-
nyiben ez nem lehetséges, lúgy apertĺĺľgy szerinti illetékes bíľósághoz fordulnak.

10. Je|ęnszętződést a felek kĺĺzĺis megegyezéssel, írásban bĺĺľmikor módosíthatjak.

Jelen előszeľződés az alźlírás napjával válik éľvényessé.

Jelen előszerzőđés 2 szźlmozott olđalból 6 egymással megegyező eľedeti példanyban készült, me-
|yeta felek elolvastak, éľtelmeztek és mint akaľatukkalmindenben megegyezőt jóvrĺhagyó|aga|á-

irtak.

Budapest, 2017.

Megbiző
Budapest Főváľos VIII. kerület Jó.

zsefuáľosĺ onkoľmányzat
képviseletében

Dľ. Kocsis lĺáúé
polgármesteľ

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada- Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

Szolgáltató

dr. Mészĺĺľ Erika aljegyzó

Fedezet:
Pénziigyileg ellenj egyzem:

Páris Gyulríné
gazdaságívezető
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hatáĺozat
2. sztlm,Úmelléklet

ncnszsnctjcYl FELADAT.ELLÁTÁSI sZERzooBs

amely létľejott egyrészĺőI a

Budapest Főváľos YIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat,mint azegészségügyikłIzszo|gźi-
tatásról gondoskođó szeľv

cím: 1082 Budapest, Baross ll. 63-67.
adószám: |57 3 57 t 5 -2-42
statisztikai számjel: I 57 3 57 1 5 -84| | -32l -0I
törzskĺinyvi azonosító szźľľĺ: 7357 |5
képviselő neve: dľ. Kocsis Máté polgármesteľ
bankszáml aszźlm.. 1 04033 87-00028570-00000000
továbbiakbaĺ:Megbíző

másľészľől
név:
székhely:
cégtregyzékszźrrl:
adőszáml:
statisztikai szánjel:
ellátásért személvesen kĺjtelezett orvos neve :

képviseli:

mint megb ízott egészsé gtigyi szo|gáLtatő,
a továbbiakban: Szolgáltató

szerzódo felek között alulírott helyen és napon az a|élbbi feltételekkel:

Aszerződés táľrya

Megbíző 10 éves hatźtrozott iđőtartamľa 2017, napjától ... napjáig meg-
bízza Szolgáltatót a jelen szerzodés 1. sz. mellékletében meghatźnozott orvosi kĺirzetben teľületi
ellátási kötelezettségge|végzendő alapellátási feladatainak teljes köľíĺ ellátźsźxal, amit Szolgźitatő
elvállal. Felek rogzítik, hogy a Szolgáltató ezze| źlwá|Ialja Megbízőtő| a je|en szęrződés 1. sz. mel.
lékletében rogzített ktirzetben és egyénľe szabott hĺáziorvosi rendelőben és rendelési időben a Ma-
gyarcrszág helyi önkormźnyzataiľól szóló 20||. évi CL)oo(IX tĺlrvény 13. $ (l) bekezdés 4)
pontja, valamint az egészségtigyi alapellátásľól sző|ő 20|5. évi C)oilII. törvény 5. $ (1) bekezdés
a) pontja szeľinti teľiileti egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartoző egészségügyi ellá-
tását. Felek ľĺigzítik, hogy Megbíző Képviselő-testtilete jogosult a jogszabályi keretek között a
lakosságszám esetleges módosulásanak megfelelően a kö'rzetek hataľainak meghatáĺozáséra és

módosításaľa, az egészségĹigyi hatósággal és az érintettekkel va|ő egyeztetés után a tęľületi ellátás
le gme gfe lelőbb mó dj ának kiv źůasztásár a.

Felek jogai és ktitelezettségei

1. Szolgáltató ahźlziorvosi teenđőket az egészségiigyi alapellátásról szóló 2015. évi C)oilII.
törvény, az oná||ő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, továbbá a hĺíziorvosi,
házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekről szőIő 412000. (II. 25.) EüM ľendelet és
egyéb hatályos jogszabáIyok előírásai, valamint a jelen szerzodésben foglaltak szerint köteles
ellátni.
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Szolgáltató köteles ellátni az |. sz. melléklet szerinti hozzátartozó kĺjrzet teľületén lakő, a
külön jogszabáIyban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az éita|a elfogadott biztosította-
kat, vďamint azon személyeket, akik esetében az ellźttat|arlság egészséget karosító vagy gyó.
gyulást lassító állapotromláshoz vezet.

Szo|gáItatő kĺiteles tov ábbźt

3.1. az otszágos Egészségbiĺosítási Péĺlztźrra| (oEP) egészségiigyi alapellátási szolgálta-
tásra finan szír o zási szeruo đést kötni,

3.2. az egészségýgyi tevékenységre szóló mfüöđési engedélyének taľtalma szeľinti személyi
feltételeknek megfelelő személyi feltételekkel rendelkezn|. Az ellátás bíztonságáért a
haziorvosi pľaxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. a haziorvosi feladatokat ellátó orvos Magyaľ orvosi Kamara (MoK) tagságát igazo|ő
dokumentumot, valamint a teľĹiletileg illetékes Budapest Főváros Kormanyhivata|a
Népegészsé gugyi Hatósága által kiadott praxisengedélyét bemutatni,

amelyek j elen szerződés hatálybalépésének feltételei.

Megbízó kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt adatokat tarta|-
maző, vállalkozókéntvégzendőhźniorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket igazoló ok-
iratokat Megbízó képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt példĺínyát
a Megbizőnak legkésőbb jelen szerződés aláitźsźlval egyidejűleg átadja. A fenti adatokban
bekövetkező vá|tozást aSzolgá|tató kĺjtęles Megbízónak 30 napon belül írásban bejelenteni.

Megbíző onkormányzat a külĺjn ttirvényben előíľt kötelező kozszo|gźůtatás nyújtásáéľt fenn-
á11ó felelőssége következtébęnjogosult jeleĺ szerződésben foglaltak megvalósulását ellenő-
riznt.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az illetékes Budapest Főváros Koľmĺínyhivata|a
Népegészségugyi Hatósága |źúja e|.

Szolgáltató köteles a hĺĺziorvosi teendőket személyesen ellátni a szerződés I. szźlmí mellékle-
tében meghatźtrozott rendelő helyiségében, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. E
kötelezettsége alól csak különĺisen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató kö-
teles helyettesítéséről a hatályos jogszabźiyi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A he-
lyettesítő személyek nevét az t. sz. mellékletben kell rogziteĺi, a helyettesítő személyében
bekĺjvetkező vźitozźst peđig aváItozást követő 15 napon belül Megbíző részére íľásban beje-
lenteni. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően
gondoskodik és e tényről Megbízőt nem éľtesíti, ebből a kĺiľülményből keletkező kaľokén és
jogkĺivetkezményekéľt teljes könĺen felel, kivéve, habizonyítja, hogy mfüödési körén kívül
á||ő, e|hánthatat|an ok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.

Szolgáltató fudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabá|yokban foglaltaknak megfelelően teľii-
leti ellátási érdekből, szakmai felügyelet mellett lźtja e| a házioľvosi tevékenységet és váI|a|ja,
hogy a szfüséges hiáziorvostan szakoľvosi szakképesítést megszeľzi legfeljebb a haziorvosi
tevékenység megkezdésétől szémljtott 5 éven belül.

Szolgáltató köteles Megbízóval felnőtt hiíziorvosi feladat- e||átásźlra vonatkozóan szeľződéses
kapcsolatbaďjogviszonyban á1ló más Szolgáltató helyettesítésében közremfüĺjdni, ennek so-
riín elsősorban Szolgáltatőhoz ťoldrajzilag kcizelebb elhelyezkedő másik Szolgáltató helyette-
sítési feladatait ellátni. Szolgáltató a helyettesítést saját rendelési idejében és ľendelési helyén
is biĺosíthatja.

Szolgáltató köteles a külön jogszabá|yban foglaltaknak megfelelően biztosítanl a hrŁiorvosi
szo|gá|at mfüödésének személyi feltételeit. Ahźniorvos az egészségügyi feladatok megfelelő
ellátását ápoló közľeműködésével végzi. Az ápolő munkáját a győgyítő-mege|őző ellátással
kapcsolatos feladatok vonatkozásábarl a hĺĺziorvos fuányítja, Az ápo|ô a szak<képzettségének
mesfelelő feladatokat önállóan vészi.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

ŕ
,Ü?/



11. Szolgáltató minden év februrĺr |5. napjáig Megbízónak megküldi a Szolgáltató e|őző évi te-
vékenységének adatait tarta|mazó Kĺizponti Statisztikai Hivatal (KSH) felé teljesített adat-
szo|gáItatás máso latát.

12. Azügyeleti ellátást aMegbízőbinosítja az ügyeletre vonatkozó kiilĺln szerződés a|apjźn.

13. Szolgáltató kĺiteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meghatározott haziorvosi rendelő-
ben és rendelési iđőben rendelést taľtani. Szolgáltató a rendelési iđőtk'lzźttőlag a Megbíző jő-
vrĺhagyásával és a működési engedélyébęn é.ńyęzętvę módosíthatja, Megbíző iskęzdeményez-
heti Szolgáltatőná| a rendelési idő módosítását.

|4. Szolgáltató k<iteles aháziowosi ľendelőben a jogszabályok á|ta| eloírt feladatokat e szerzo-
désben ľögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatők (pl.: rendelési idő; betegjogi
képviselő neve, elérhetősége; panasztétellehetőségei; egyéb információs anyagok) kizzététe-
léről gondoskodni.

15. Szolgáltató köteles a hatályos jogszabályok szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos, a
teľiiletileg illetékes Budapest Főváros Koľmanyhivatala Népegészségugyi Hatósága és a KSH
tészére küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató kĺiteles az á|tala kezeIt adatbazist meg-
őnzru és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabá|yi rendelkezéseket betaľtani, va-
lamint koteles a jogszabályokban előírt nyilvántaľtásokat vezetti és adatvéde|mi szabá|yzatot
megalkotni, továbbá aMegbíző tészére, je|en szerződésben részletesen meghatáĺozott felada-
tainak e||źtásźlval kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabályba nem titköző adatot, in-
foľmációt szolgáltatni.

16. Jelen szeruődésben felsorolt feladatok teljesítéséhez szfüséges ingatlan haszná|atba adásĺĺľól,
a mfüödési és üzemeltetési kĺiltségek szabá|yozásaról, a kaľbantaľtásról jelen szerzodés e|vá-
Iaszthatatlanrészétképezo 2. sz. me||éklet szerintíhaszĺáIatí szerzłĺdés rendelkezik.

17. Szolgáltató a keľĹileti egészségügyi a|apelLátás zavarta|an és folyamatos ellátása érdekében
egyiittmfüĺĺdikaz e feladatokban közremfüödő más szolgáitatőkkal és aMegbízőva|.

18. Je|en szerződés megszűnik ktilönösen
a) ahatźrozott idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) a finanszírozási szerzőđés megszúnésével,
d) éľvényes mfüödési engedély hiányában,
e) érvényes pľaxisjogra vonatkozó engedély |ĺźnyábarl.

18.1. A je|en szerződést a felek a másik fé|hez írásban intézett felmondással (rendes felmondás)
vagy kĺizös megegyezéssel, hat havi felmondási idővel megsziintethetik, mely felmondás ki-
zárő|ag a hónap utolsó napjára sző|hat.

18.2. Megbíző aszerződést a 18.1. pont aLapjźnindoklással felmondja, ha

a) ahźziorvos a szerzódésben vállalt kötelezettségeit íľásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
vagy folyatólagosan megszegi ajogszabá|yban foglalt mfütldésľe vonatkozó előíľásokat;

b) a hĺíziorvos tinálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból
elveszti.

18.3. Megbíző ajelenszerzóđéstazoľľrali hatrállyalfelmondhatja, amennyiben

a) megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csĺjkkent, és e csĺ!k-
kenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése igazo|ja;

b) Szolgáltató a teľületi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan meg-
szegi;

c) a felmondás kĺjzlését megelőzőeĺ, az annak alapjául szo|gźiő ktirülmény kiktiszĺjbölésére
Szolgáltató részére írásban biztosított hatĺíľidő eredménytelentil telik el;

d) ahasznáIatba adott ľenđelőhelyiség engedélytől eltérő hasznźiata esetén.
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19. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles szeruódési kĺitelezettségeitvéitozatlanul teljesíte-
ni, amelyet Megbízó ellenőrizhet . A szetződés megszúnésekor a Szo|gźl|tató ktiteles a részére
téľítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgá|tatnl. Szolgáltató a szer.
ződés megszĹĺnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

20. Megbíző tudomásul veszi, hogy köľzetmódosítás vagy a szerzódés hatĺíridő előtt töténő
Megbízói felmondása esetén bekövetkezett, a házioľvost ért kar esetén a települési önkoľ-
mźnyzat kríľtalanítási kötelezettséggel tartozik. A kráľtalanítás alapjául aháziorvosi szolgáltató
egy éves oEP finanszlĺozěsźnak ĺisszege tekintendő.

21. Jelen szeruődés idotartarna a|aI1,ha bármelyik szerzoďő fel nem szerződésszerúen teljesít,
illetve bármelyik szerződó fé| á|ta| gyakorolt azown|i hatáIyű felmondással összefüggésben
másik felet igazolt kar éri, akźrokoző felet a polgĺáľi jogi szabéiyok szeľint káľtérítési felelős-
ség teľheli.

|9. Jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Töľvénykönyv, valamint a szer-
ződésben rcgzített egészségtigyet éľintő hatályos jogszabźiyok rendelkezéseit kell iľĺányadó-
nak tekinteni.

20. E szeruódésben rögzített mellékletek a jelen szerződés elvá|aszthatat|anrészét képezik, azok.
kal egyĹitt érvényes.

2I. Szerzodó felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Amennyi-
ben ez nem lehetséges, úgy apertźrgy szerint illetékes birősághoz foľdulnak.

22. JeIeĺ szerződést a felek kĺizös megegyezéssel, íľásban bĺáľmikor módosíthatjfü. A közös meg-
egyezésseltöľténő szerződésmódosításhoz ĺinkoľmĺínyzati dĺjntés sziikséges.

23. Je|en szetződés készült 10 oldalon, 6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvas.
tak, értelmeztek, és mint akaľatukkal minđenben megegyezót jővźhagyőIaga|áirtźk.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: ktirzet, ľendelési idő és a helyettesítés ľenđjének meghatározása

2. sz. melléklet: Hasznźiati Szeľződés

Budapest,2017

Megbiző
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá-

ľosi onkoľmányzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szo|gźitatő

Jogi szempontból ellenjegyzem :

Danada- Rimán Edina
jegyzó

nevében és megbízásából
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dr. Mészár Erika a|jegyzó
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l. sz. melléklet

az egészségügłi ellótási szeľződéshez

Kiirzet, ľendelésĺ idő és helyettesítés ľendjének meghatáľozása

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺiletének a hĺáziorvosi kĺjr-
zetekĺől sző|ő 25/2002. (vI.zI.) önkoľmányzati rendelet szerinti meg}latározott terĹileti ellátási kötele-
zettséget bizosító körzet.

1/a. Ellátási terület:

13. oľvosĺ kiiľzet

Baľoss utca 92, 94, 96, 98, |00, |02, 1 04, 1 06, 1 1 0, l 12, Il4, 116, 1|8, I24, 126,
128

Józsefutca 37,39,4l,43-45,47
Kźůvéttiatér |6, 17 , |7la, |8, 19,20,2|,22,23
Kaľácsony Sándor utca 3, 5.7, 11, 13, 15, |7, I9,2|,23,f5,27,29,3|,33,35
Koľanyi Sándor utca 3lb,4,8-12
Koszorú utca 26-28,25-29,30
Leonardo da Vinci utca 2/b,4
Lovassy Lász|ő utca l,3,5,4,4la,6
Magdolna utca 13,19,2I,f5,29-33,26-30
Mátyástér 2,4
orcry tér 4
Orczy ttt 1

Szigetvári utca l,4,5,6la,8, |0,10la,3
Sntzutca 3,5,'7
Tavaszmező utca |-21.2-22

Ilb. Akörzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor: ....... fő

A feladat-ellátás jellege: fe|nőtt háziorvos

Az Iĺa. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím: 1086 Budapest, Magdolna u. 33.
Telefon: +36/l .........

Rendelési idő:

Hétfo: ...... óra

Kedd: ............. óra

Szerda: ....... őra

Cstitöľtök: , ...... .... óra

Péntek: párat|an héten ... .... óra

páros héten .....'....... óra
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Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakadályoztatás' továbbképzés, egĺéb rendkívüli ok esetén):

1.

2.

A haziorvos _ bejelentési kötelezettség mellett - gondoskodik a saját és munkataľsai helyettesíté-
séľől és a helyettesítést ellátók dijazásarő|. A helyettes kiválasztáséľt felelősséggel tartozik. A he-
lyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatkörre előíľt képesítéssel.

ph.

ph.
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2. számú melléklet
e gé s zs é gügłi ell át ĺźs i s zer ző dé s hez

HASZNÁLATI sZERZouÉs

amely létrejött egyészĺo| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi Onkormányzat,mintazegészségügyikozszo|gáL-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baľoss l. 63-67.
adószám: I 57 3 57 | 5 -2-4f
statisztikai számj el : | 57 3 57 1 5 -8 41 1, -32| -0 |

tĺirzskönyvi azonosító szám.. 7 3 57 15

képviselő neve: đr. Kocsis Máté polgiĺrmester
bankszáml aszźm: 1 0403 3 87-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adó

másrészről
név:
székhely:
cégsegyzékszám:
ađőszám:
statisztikai számjel:
ellátásért személvesen kötelezett orvos neve :

képviseli:

mint megb ízoÍt egészségügyi szolgá|tatő,
a továbbiakban: Használatba vevő

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

Használatba adó megbíztaHasználatba vevőt azegészségýgyi ellátási szerzoďés 1. sz. męllék-
letében meghatźrozott orvosi körzet teľĹileti ellátási kĺitelezettséggelvégzendő alapellátási fe-
ladatainak teljes kcĺnĺ e|Iźúźsźtval, amit Használatba vevő elvállalt. Használatba vevő ęzzeI át.
vá||a|jaHaszná|atba adótól a hivatkozott köľzetben és az ottmeghaÍáľozotthźziowosi ľende-
lőben és ľendelési időben a Magyaľorczághe|yi önkoľmĺínyzatafuő| szőló 2011. évi CLXXIX.
23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint az egészségügyi alapellátásról szőIő 2015. évi C)oilI.
törvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szerinti teriileti egészségügyi alapellátási kötelezettség kĺi-
rébetartozóhiízioľvosialape|Látásiteendőke||átását.

Haszná|atba aďő az egészségügyi alapellátásról szóló 20|5. évi C)oilII. tcirvény, az egés-
zségügyľől sző|ő 1997. évi CLIV. törvény, az oná||ő orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény vonatkozó ľendelkezései alapjan, a szetződés megsziĺnéséig Hasznźiatba vevő ľészére

térítésmentesen biztositja a háziorvosi rende|ó haszná|atát, adott orvosi ľendelőben miĺködő
orvosok k<jzött _ annak (azok) megosztott hasznáIatéń' a ľendelőhoz tartoző vĺíró és mellékhe-
lyisé gek hasznźllatával e gyütt.

Hasznźiatba vevő a részéte térítésmentesen biztosított hźziorvosi rendelőt és hozzá l.artoző

helyiségeket jelen egészségügyi feladat -€llátási szerződés tźrgyában meghatfuozottakon kí-
vül eső egyéb egészségügyi tevékenységreL<lzźrőlag rendelési időn kívül használhatja,Hasz-
ná|atba adó írásbe|i tájékonatása mellett. HasznáIatba adő a renđelőhelyiség hasz-náIatáért

bérleti' haszĺá|ati díjat nem szedhet.

l.

2.
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4. Hasznźiatba vevő aháziorvosi ľendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés 1.

sz. melléklete alapjan megtekintett állapotban jelenszerződés aláírásával egyiđejiĺleg átvette.

5. Használatba vevő köteles a térítésmentesen áťvett helyiségeket és ingóságokat a tőle elváľható
gondossággal és rendeltetésszeľűen használni, azok állapotát megóvni.

6. Hasznźiatba adő kĺjteles az áI|agmegóvás érdekében a hasznáLatra átadott helyiségen belül
felmeľiilő karbarÍartási. javítási munkákat saját költségén elvégezĺĺi a helyiség napi tizemel-
tetéséhez szĹikséges épitészeti, gépészeti és elektromos javításokat, a helyiség burkolatainak,-
ajtóinak,- ablakainak,- berendezéseinek cseľéjével kapcsolatos feladatokat e|Iátni; a rendelő
külső homlokzati részének karbantartásaľól, felújításĺáľól, valamint a falakban elhelyezkedő
vezetékek és a központi frĺtésľendszer teljes vagy részleges cseľéjével jĺáľó munkfü elvégzésé-
rő1 gondoskodni.

7. Használatba adó részérő| a javitási, karbarftartźtsi munkálatok elvégzését a Józsefuĺĺrosi Gaz.
dálkodási Központ ZÍt. (JGK Zrt.) végzi.

Kapcsolattaľtó a JGK Zrt. részéről:
Jakab Tibor
elérhetősé g: +3 6 l 20 -237 37 69
e-mail : j akab-t@kisfalu j ozsefuaľos.hu

Gyoľsszolgálati telefon szźlm.. +3 6 l 1 -2I0 -3 4|7

Kapcsolattaľtó a Józsefu aľosi Pol giíľmesteľi Hivatal részéről :
Pokornyi Viktória
eléľhetőség: +36lI - 4592588
e-mail : pokomyiv@ ozsefu aľos.hu

8. HaszĺáIatba vevő köteles gondoskodni a hatósági, tűzvédelmi, balesetvédęlmi és polgáľi vé-
delmi előírások maradéktal an betartásźról és betaľtatásĺíról.

6. A pľaxishoz tartoző működési és tizęmeltetési költségek a Haszná|atba adót terhelik az a|ábbi-
ak szerint

6.|. az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biaonsági rendszeľ kdltsége,
6 .f . v i||amo s-ener giafo gy asztás költsé ge ;

6.3. gazlfiltés fogyasztás dija;
6.4. víz- és csatomadíj;
6. 5. szemétszáIlítźs költsége;
6.6. lifthaszná|atí díj.

7 , A praxishoz tartoző mfüödési és iizemeltetési kĺiltségek a Haszná|atba vevőt terhelik az aláb-
biak szeľint

7 .| . v eszélyes hullad ék szźi|ításanak kĺiltsé ge ;

7.2. steĺi|izá|ő eszkoz mfüĺjdtetési és ellenőrzési költségei;
7 .3. textíIiák mosatási kciltsége;
7 .4. intemet hasznźiat kĺiltsége;
7 .5. takarítási k<iltségek;
7.6. a helyiség, illetve a feladatellátáshoz szfüséges eszkĺjzĺjk hasznźlatźlból eredő javĹ

tási, pótlási koltségek;
7 .l . telefonköltségek;
7.8. ingó vagyontargyak vagyonbińosításaés az ellhęz kapcsolódó költségek;
7.9. anyagköltségek (szakmaiarlyag,kötszer, győgyszer,vęgyszet,tiĺ, fecskendő, papír, ĺ

írőszet, nyomtatvány stb.); ,,7"
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7 .|0. aHasznźiatba vevő praxisĺĺhoz tartoző egészségĹigyi szakszeméIyzet, illetve egyéb fog-
lalkoztatottak költségei.

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kéľdésekben a Polgáľi Töľvénykĺinyv, valaminÍ, a szer.
ződésben rogzíteÍt egészségügyet éľintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell irrĺnyađó-
nak tekinteni.

g. Je|en szerződésben rcgz,ítettmelléklet a szeruódés e|vźiaszthatat|arltészétképezi, azza| egyitt
érvényes.

|0. Szetződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősoľban békés úton rendezik. AmennyĹ
ben ez nem lehetséges, úgy apertárgy szerint illetékes bírősághoz fordulnak.

11. Jelen szerzódést a felek köztis megegyezéssel, tinkoľmźnyzati döntés foľmájában írásban
bármikoľ módo síthatj fü .

JeLen szetződést a felek elolvasás és éľtelmezés után _ ahivatkozott jogszabályi ľendelkezések
ismeĺetében _ mint akaĺatukkal mindenben megegyezot jóváhagyó|ag a|áírték..

Budapest, 2017.

Megbiző
Budapest Főváľos VIII. keľĺilet Józsefvá-

ľosi Önkoľmányzat
képviseletében
dľ. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Szo|gźitatő

Jogi szempontból ellenje gyzem:.

Danada- Rimán Edina
jegyzo

nevében és megbízásából

dľ. Mészár Erika a|jegyzó
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l. sz. melléklet

a használati szerződéshez

1. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis mĺĺkodése esetén megosztott haszná|atáúHaszná|atba adő

Használatba vevő ľészére áúadta. Hasznźůatba vevő tudomásul vette, hogy a működéshez szükséges

eszkĺizök fenntartásaról, felujításáról, karbantartásáról, cseľéjéről _ ideéľtve az értékcsökkenéssel kap-

csolatos költségviselés kéľdését is - saját költségén koteles gondoskodni.

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke

2. A haziorvosi rendelő helye, helyiségek:

1086 Budapest, Magdolna u. 33.

váró terem
4 orvosi ľendelő
öltöző
teakonyha
n,lhanyoző helyiség
1 elktilönítő-fektető helyiség
raktár
szemé|yzeti mosdó
beteg mosdó (nőĹférfi)
mozgássérült mosdó

,
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