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Feladat-ellátási előszeľződés

amely létrejĺitt egyrésnó| a

Budapest Fővál.os VIII. keľület Józsefváľosĺ onkoľmányzat, mint az egészségügyi közszolgál-
tatásról gondoskodő szerv

cím: 1082 Buđapest, Baross u. 63-67.
adőszźm: I 57 3 57 l 5 -2-42
statisztikai szĺĺmj el : I 57 3 57 | 5 -8 4 | | -321 -0 |
töľzskĺlnyvi azonosító szálm: 7357 t5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszímlas zám |04033 87-00028570-00000000
továbbiakban mint, Megbíző

miĺsrészről
név:
székhely:
cégsegyzékszám:
adószám:
statisztikai számjel:
bankszámlaszám:
képviseli: Dr. Lupfü Marian
mint megb ízott egészségugyi szolgźůtatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltatĺí

A továbbiakban egyĹĺttes en szerzódő felek kĺiztitt- ďulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

l. Az e|łĺszerződés tźngya a területi ellátási kötelezettséggel mfüödó, az önkoľmĺányzat köte-
lező feladatkĺjrébe tartoző, Józsefuáľosi .... számú orvosi körzet területi ellátási kdtelezett-
séggel végzenđő alapellátási feladatainak a teljes könĺ ellátasfua vég|eges feladat-ellátasi
szerződés megkĺitése.

2. Megbízó 10 éves határozott időtaľtamĺa 2017. napjátőL
napjáig az .., mint Szolgá|tatóval feladat-ellátźsi szerző-
dést kívan kĺjtni a kertiletben |éví5, a25l2002. (VI.21.) cĺnkormányzati rendeletében megha-
táľozott 13. sz. oľvosi korzet e||áiasźraaz.za| afeltétellel, hogy Dr. Lupák Marian a MegbĹ
zó rendelkezésére bocsátja a Budapest Főváros Kormanyhivatala VI. keriileti Hivata|a
Népegészségugyi osztá|ya (továbbiakban: ÁNTSZ) teľiiletileg illetékes intézete jogeľős
haténozatát anól, hogy megfelel a praxisjog megszerzéséhez sztikséges feltételeknek'ren-
delkezik az AN'I.SZ _tevékenységľe vonatkozo- jogeľős praxisengedélyével.

3. A Szolgáltatő az e|őszenődésben vállalja, hogy a végleges fcladat.ellátási szerzłidés ha-
tź,Iyba lépésének napjától feladatait a szakma szabá|yai szerint, a hźniorvosi, hazi gyer-
mekorvosi és fogorvosi tevékenységről sző|ő 4/2000.(II.25.) EiiM. rendeletben fogtaltak-
nak megfelelően, területi eltátási kötelezettséggel, az ÁNľsz mfüödési engedélyében
meghatálrozott rendelési időben, ahźniorvosi körzetekľől szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. ön-
koľmźnyzati rendelet 1. sz. mellékletét képező 13, szttmű körzethez tartoző utcajegyzék
szerinti területen el|átja. A Szolgáltatő fe|adatait személyesen Dľ. Lupak Maľian orvos látja
el.

4. Szo|gáitatő fudomásul veszi, hogy a hatályos jogszabá|yokban foglďtaknak megfelelően
tenileti ellátási érdekből, szakmai felrigyelet mellett |átja e| ahźziorvosi tevékenységet és
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vál|a|ja, hogy a szĹikséges hĺŁiorvostan szakorvosi szakképesítést megszerzi legfeljebb a
haziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 éven belül.

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Egészségiigyi ellátási szerzodésben szabá|yozzék
a feladat ellátás feltételeit, melynek tewezete jelen előszerzóđés mellékletét képezi.

6, Megbiző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a tevékenység ellátásĺíhoz szfüséges jogosultságát és
v é gzettsé gét i gazo|ta.

7. Ie|en szetződésben nem szabźl|yozott kérdésekben a Polgari Törvénykö'yu, valamint a
szerzodésben rogzitett egészségügyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell
iľanyadónak tekinteni.

8. E szerzodésben rögzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan Észét képezik,
azokka| egyĹitt érvénye s.

9. Szerzódő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton ľendezik. Ameny-
nyiben eznem lehetséges, úgy a pertfugy szeľinti illetékes bírősághozfordulnak.

10. Je|en szerződést a felek közĺjs megegyezéssel, írásban bármikoľ módosíthatjfü.

Jclcn clőszcľzőđés az alźirás napjával válik érvéllyessé.

Jelen előszerződés 2 számozott oldalból 6 egymással megegyező eľedeti példányban késziilt, me-
|yet a felek elolvastak, éľtelmeztek és mint akaľatukkď mindenben megegyezőt jővzhagyő|ag a|á-
iÍttk'.

Budapest, 2017.

lĺ{legbíző
Budapest Főváľos VIII. keľůĺlet Jó.

zsefváľosi onkoľmányzat
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polgáľmester
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Szolgáltató
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hatétrozat
2. számú melléklet

EGÉsZsÉGÜGYI FELADAT-EtLÁTÁsI sZERZouÉs

amely létrejött egyrésnő| a

Budapest Főváros VIII. kerüIet Józsefvárosĺ onkormányzat, mint az egészségiigyi kozszo|gźi-
tatásľól gondoskodó szerv

cím: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźm: I 57 3 57 l 5 -2-42
stati sztikai szĺĺmj el : | 57 3 57 I 5 -84 | l -32| -0 |
ttirzskönyvi azonosító szźtm: 7 357 l 5
képviselő neve: dr. Kocsis Máté polgármesteľ
bankszíml :aszám: 10403387 -00028 570-00000000
továbbiakbarr: Megbĺzó

mĺísrészről
név:
székhely:
cégtregyzékszám:
adószám:
statisztikai szĺĺmj el :

ellátáséľt személyesen kötelezett orvos neve:
képviseli:

mint megb ízott egészségiigyi szo|gźitatő,
a továbbiakban: Szolgáltató

szerzőđó felek között alulíľott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

Aszerződés tárrya

Megbízó 10 éves hatőrozott időtaĺamľa 20|7. napjátő| ... napjáig meg.
bízza Szolgáltatót a jelen szęrzíldés l. sz. mellékletében megllatározott orvosi kcjrzetben ieruleti
elláĹísi kĺjtelezettségge| végzendő ďapetlátasi feladatainak teljes kĺiľĺĺ e||átasáva|, aJÍIit Szolgáltató
elvállal. Felek ňgzít7k, hogy a Szolgáltató ezze| átwźilalja Megbízőtő| a je|eĺ szerzíldés 1. sz. mel-
lékletében rogzített körzetben és egyénľe szabott hráziorvosi ľendelőben és rendelési időben a Ma-
gyarorczág helyi ĺinkotmźnyzatairól szóló 20||. évi CDoo(IX töľvény 13. $ (1) bekezdés 4)
pontją valamint az egészségpgyi alapellátasrőI szőlő 20|5. évi C)oilII. törvény 5. $ (1) bekezdés
a) pontja szerinti teľĹileti egészségiigyi alape||átasi kötelezettség körébe tartoző egészségiigyi ellá-
tását. Felek fijgzítlk, hogy Megbízó Képviselő-testiilete jogosult a jogszabźtlyi keľetek között a
|akosságszám eset|egęs móĺ|ostllásának megfelelően a kĺirzetek hatlíľainak meghatarozźsfua és
módosításaľa, az cgćszsćgügyi hatósággď és az érinteťtekkel va|ő egyeztętés utárl a Ĺęrĺ.ileti ellátłs
legrue gfelul őbb nró dj án ak |<lv álasztását a.

Felek jogai és kiitelezettségei

1. Szolgáltató ahéziorvosi teendőket az egészségngyí alapellátĺĺsľól szóló 2OI5. évi C)frIII.
törvény, az onál|ő orvosi tevékenységľől szóló 2000, éví II. töľvény, továbbá a hĺíziorvosi,
házi gyermekorvosi és a fogoľvosi tevékenységelaől sző|ő 4/2000. (II. 25.) EiiM rendelet és
egyéb hatályos jogszabáIyok előírásai, vďamint a jelen szerződésben foglaltak szeľint kĺiteles
ellátni.
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Szolgáltató köteles elIátni az 1. sz. melléklet szerinti hozzátaftozó kĺjrzet teľületén lakó, a
külön jogszabályban foglaltak szerint hozzćt bejelentkezett és az általa elfogadott biztosította-
kat, valamint azon személyeket, akik esetében az el|átat|anság egészséget kaľosító vagy győ-
gyulást lassító állapotromláshoz vezet.

Szolgáltató köteles tov ź.ŕ,bá

3.1. az orszétgos Egészségbiztosítási Péĺlztźma| (oEP) egészségigyi alapellátási szolgálta-
tásra fi nans zírozási szeruódést kötni,

3.2. az egészségügyi tevékenységre szóló mfüĺjđési engedélyének tarta|ma szerinti személyi
feltételeknek megfelelő személý feltételekkel rendelkezni. Az e|Iátás biztonságáért a
haziorvosi praxisjog tulajdonosa egy személyben felel,

3.3. a hiáziorvosi feladatokat ellátó oľvos Magyaľ orvosi Kamara (MoK) tagságát ígazo|ő
dokumentumot, valamint a teľületileg illetékes Budapest Fővĺáľos Kormanyhivatala
Népegészségügyi Hatósága áltď kiadott pľaxisenge déIyét bemutatni,

amelyek je|en szętzóđés hatálybalépésének feltételei.

Megbízó kijelenti, hogy Szolgá|tatő ajelen szerzőrlés 3. pontjńbnn megjelölt nđntoknt taľtal.
maző, vá||a|kozőként végzendó hźziorvosi tevékenységhez szfüséges feltételeket igazoló ok-
iratokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta és azok egy-egy fénymásolt példányát
a Megbizőnak legkésőbb jelen szęrződés aláitásź.'vaL egyidejűleg átadja. A fenti adatokban
bekövetkező vźitozást aSzo|gá|tató k<ltelęs Megbízónak 30 napon beltil íľásban bejelenteni.

Megbíző onkoľmanyzat a külĺjn törvényben előíĺ kötelező kozszolgaltatás nyujtásáéľt fenn-
álló felelőssége k<ivetkeztében jogosult je|en szeruőđésbęn foglaltak megvďósulását ellenő-
riztli.

Szolgáltató folyamatos szakmai ellenőrzését az í||etékes Budapest Fővaľos Kormányhivata|a
Népegészségugyi Hatósága |átja e|.

Szolgáltató kĺjteles a házioľvosi teendőket személyesen ellátni a szeruődés 1. számú mellékle.
tében meghatfuozott rendelő helyiségében, vďamint indokolt esetben a beteg otthonában. E
kötelezettsége alól csak különösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben aSzoLgélltató kö-
teles helyettesítéséről a hatalyos jogszabźůyi előírásoknak megfelelően gondoskodni. A he-
lyettesítő személyek nevét az |. sz. mellékletben kell rögzíteni, a helyettesítő személyében
bek<ivetkező váItozźst pedig avźt|tozást követő 15 napon beliil Megbíző tészére írásban beje-
lenteni. Szolgĺltató fudomlĺsul veszi, hogy amennyiben helyettesítéséről nem megfelelően
gondoskodik és e tényről Megbízót nem értesíti, ebből a köľiilményből keletkező karokért és
jogkövetkezményekért teljes könĺen felel, kivéve, ha bizonyítją hogy mfüöđésí köľén kíviil
álló' elhĺĺľíthatatlan ok miatt nem fudott eleget tenni kötelezettségének.

Szo|gáItatő tudomasul veszi, hogy a hatrílyos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően teľü-
leti ellátási érdekből, szakmai felügyelet mellett Látja e| a háziorvosi tevékenységet és vá||a\ja,
hogy a szĹikséges haziorvostan szakoľvosi szakképesítést megszeruí legfeljebb a hĺáziorvosi
tevékenység megkezdésétől szétĺított 5 éven belül.

Szolgáltató köteles Megbízóval felnőtt hiáziorvosi feladat- e||źiásźravonatkozóan szeľződésęs
kapcsolatbaďjogviszonyban ĺílló mós Szolgóltotó helycttcsítósóbcn közľcműködni, cnnek so-
ľárr elsósĺ.lrban Szolgáltatóhoz földľajzilag közelebb elhelyezkedő másik Szolgáltató helyette.
sítési feladatait elláhi. Szolgáltató a helyettesítést saját rendelési idejében és ľendelési helyén
is biztosíthatja.

Szo|gá|tató köteles a ktilon jogszabéiyban foglaltaknak megfelelően biĺosítani a háziorvosi
szo|gá|at mfü<idésének személyi feltételeit. Ahazíorvos az egészségĹigyi feladatok megfelelő
e||átásétt ápoló közremfüĺidésével végzi. Az ápo|ő munkáját a gyógyítő-mege|őzo ellátással
kapcsolatos feladatok vonatkozásźtban a haziorvos irányítja. Az ápo|ő a sza|<képzettségének
megfelelő feladatokat cjnállóan végzi.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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11. Szolgáltató minden év febľuár 15. napjáig Megbízónak megküldi a Szolgáltatő e|őző évi te-
vékenységének adatait tarta|maző Központi Statisztikai Hivatal (KSH) fele te5esĺtett adat-
szo|gá|tatás más o l atát.

|2. Az ugye|eti ellátást aMegbiző biztositja az igye|etre vonatkozó kiilön szerzodés a|apjźn.
13. Szo|gá|tatő köteles munkanapokon az 1. sz. mellékletben meg|latźrozotthźziotvosi rendelő-

ben és rendelési időben rendelést taľtani. Szo|gźůtatő a rendelési időtkizarőlag a Megbízó jĆl-
váhagyásával és a műkcidési engedélyében áfrezetve módosíthatja, Megbízó iśkez,r|čménylz-
heti Szolgáltatőná| a rendelési idő módosítását.

14. Szolgáltató kcĺteles a hiíziorvosi rendelőben a jogszabályok által előírt feladatokat e szerzo-
désben rögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatők (pl.: rendelési idő; betegjogi
képviselő neve, elérhetősége; panasztéte|lehetőségei; egyéb ĺnfoňacios anyagok) uozzaetě.
léről gondoskodni.

15. Szolgáltató köteles a hatályos jogszabĺílyok szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos, a
területileg illetékes Budapest Fővaros KormĺínyhivatalaNépegészségügyi Hatósága és a KSH
részére küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató kĺiteles az á|ta|akze|t adařbĺázist meg-
őnzni és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabá|yi ręndelkezéseket betaľtani, vä-
lamint köteles a jogszabźr|yokban előírt nyilvrĺntartásokat vęzetniés adatvédelmi szabályzatot
megalkotni , tovźtbbá a Megbiző tészére,jelen szeľződésben részletesęn meghataro zott ie|ada-
tainak ellátlĺsával kapcsolatos személyiségi illefue egyéb, jogszabá|yba nerntitktiző adatot, in-
foľmációt szolgáltatni.

16. Je|en szerződésben felsorolt feladatok teljesítéséhez sztikséges ingatlan haszĺń,Iatba adásrĺról,
a miĺkĺidési és ĺizemeltetési kĺjltségek szabá|yozásźnő|, a kaľbantartásról jelen szerzí5dés e|véĺ-
|aszthatat|anrészétképező 2. sz. me||éklet szerintihasznźilati szerződésľándelkezik.

17. Szolgáltató a keriileti egészségügyi alapellátás zavarta|an és folyamatos ellátasa érdekében
egyiittmfüłłdikaz e feladatokban közremfüödő mĺís szolgáltatókkal és a Megbízőva|.

18. Jelen szerzódés megsziĺnik ktilĺinösen
a) a hatźr ozot7 idő elteltével,
b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) a Íinanszírozźsi szerzódés megszűnésével,
d) éľvényes mfüĺidési engedély hlźnyában,
e) éľvényes praxisjogra vonatkozó engeđély hĺényában.

18.1. A jelen szeruődést a felek a masik fé|hez íriĺsban intézett felmondiíssal (rendes felmondas)
vagy kozos megegyezéssel, hat havi felmondasi idővel megsziintethetik, mely felmondás ki-
zfuőIag a hónap utolsó napjźraszólhat.

18.2. Megbízó aszeruodésta l8.l. pont alapjĺĺn indoklassal felmondją ha

a) aháziorvos a szerződésben vĺítlďt kcitelezettségeit írĺísbeli felszólítrís cllcnéľe sem teljesíti,
vagy folytatólagosan megszegi a jogszabźttyban foglalt mfüödésľe vonatkozó előírásoĹat;

lr) a lráziĺrrvos tjrlállr3 egĺíszségiigyi tevékenység végzéséľe való jogosultságát bármely okbĺil
elveszti.

l8.3. Mcgbíző ajc|cnszeľződéstazonnali hatá||ya|felrrronďratja, arrreruryilrert

a) megállapítható, hogy az egészségĹigyi szolgáitatéts szakmai színvonala csö,kkent' és e csĺjk-
kenést az egészségügyi hatóság cé|ę||enőruése igazolja;

b) Szo|gá|tatő a teľületi ellátási kötelezettségét folyamatosan, sulyosan és bizonyítottan meg-
szegi;

c) a felmondás kĺĺzlését mege|őzoen, az annak a|apjáu| szolgáló körülmény kikĺiszcibĺĺlésére
SzolgáItatő tészére írásban biĺosított hatĺíľidő eredménytelenül te|ik el;

d) ahaszná|atbaadottrendelőhelyiség engedélytől eltérő hasnń,|ataesetén.
/
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19. A felmondási idő alatt aSzo|gá|tató köteles szerzodésikötelezettségeitvá|tozatlanul teljesíte-
ni, amelyet Megbiző ellenőrizhet. A szerzodés megszúnésekor a Szolgáltató koteles a részére
térítésmentesen átadott rendelő helyiséget Megbízónak visszaszolgáltatni. Szolgáltató a szel
zođés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igéný.

20. Megbíző tudomásul veszi, hogy körzetmódosítás vagy a szerzódés hatĺíridő előtt történő
Megbizői felmondiísa esetén bekövetkezetĹ, a hźniorvost ért káľ esetén a települési <inkoľ-
mányzat kĺĺľtalanítási kĺitęlezettséggel tartozik. A kártalanítás a|apjźn| aháziorvosi szolgáltató
egy éves oEP fi nans zírozźsźnak ĺlsszege tekintendő.

27. Ie|en szerzodés időtaĺtama a|att, ha bármelyik szerződő fel nem szerződésszerűen teljesít,
illetve bĺĺrmelyik szerzóđő fé| á|ta| gyakorolt azowĺali hatályu felmondással ĺisszefüggésben
másik felet igazolt kar éri, a kaľokozó felet a polgĺíľi jogi szabályok szerint káľtérítési felelős-
ség terheli.

|9. JeIeĺ szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgiĺľi T<irvénykönyv, valamint a szer-
ződésben rogzített egészségiigyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell iľanyadó-
nak tekinteni.

f0. E szeruódésben ľögzített mellékletek a jelen szerződés eIvźt|aszthatat|anrészét képezik, azok-
kď egyiitt éľvényes.

2|. Szerzőđó felek kijelentik, hogy vitás kérđéseiket elsősoľban békés úton rendezik. Amennyi-
benęz nem lehetséges, úgy a peľtaľgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

22. Jelen szerződést a felek közĺjs megegyezéssel, írásban bĺáľmikor módosíthatjak. A közös meg-
egyezéssel töľténő szeľződésmódosításhoz ĺinkoľmányzati döntés szfüséges.

23. Je|en szerződés késziilt 10 oldalon,6 egymással egyező példanyban, melyet a felek elolvas-. 
tak, éľtelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyez(5t jővéĺrragyő|aga|urtźk.

Mellékletek:

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

2. sz. melléklet: Használatí Szeruődés

Budapest,2017
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1. sz. melléklet

az egészségügli ellátasi szerződéshez

Kőrzet, ľendelési idő és he|yettesítés ľendjének meghatáľozása

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testĺ'iletének a haziorvosi kör-
zetehől szó|ő 25l200f. (vI.Z|.) önkormányzati rende|et szerinti meghatározott teľtileti ellátási kĺitele-
zettséget biztosító köľzet.

1 / a. E||tttási terület:

13. oľvosi kiirzet

Baľossutca 92,94,96,98,I00,102,|04,\06,110,1|2,l|4,116,118,|24,|26'
128

Józsefutca 37'39,41,43-45,47
KáIvźniatér |6,17,I7/a,18, 19, 20,21,22,23
Karácsony Sĺíndoľ utca 3, 5-7, I|, 13, 15, |7, 19, 2l,23,25,27,29, 3|, 33, 35
Korányi Srándor utca 3lb,4,8-|2
Koszoľir utca 26-28,25-29,30
Leonardo da Vinci utca zlb,4
Lovassy Lász|ő ltca I,3,5,4,4/a,6
Magdolna utca 13,19,21,25,29-33,26-30
Mátyás tér 2,4
Orczy tér 4
Orczy ut I
Szigetvári utca I, 4, 5, 6la,8, I0, I)la,3
Szíjzutca 3,5'7
Tavaszmező utca I-2Í.2-22

| /b, A körzet lakosságszám a a szerzi5dés aláírásakor: . . . . . . . fő

A feladat-elláüás je|lege: felnőtt haziorvos

Az |/a. pont szerinti teruleti ellátási körzet oľvosi ľendelője:

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

Rendelési idö:

Hétfő: ... óra

Kedd: ...... óra

Szerda: . ....... óra

Csütörtök: .......... óra

Péntek: pfuat|an héten .. .... óra

práľos héten ..., óra

/J
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2. számú meĺléklet
e gé szs é güg,li ell átás i s zerző dé s hez

HASZNÁLATI sZERZonÉs

amely létrejött egyńszĺő| a

Budapest Főváľos VIII. keľüIet Jrózsefvárosi Onkormányzat,mint az egészségĺigyi közszolgál-
tatásról gondoskodó szerv

cím: 1082 Budapest, Baross u. 63.67.
ađőszélm: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai szĺímj el : I 57 3 57 | 5 -8 4 I | -321 -01
törzskönyvi azonosító szźtm: 7 357 15
képviselő neve: dr' Kocsis Máté polgríľmester
bankszámlaszám: 1 0403387-00028570-00000000
továbbiakban: Használatba adó

másľészről
név:
székhely:
cégsegyzékszétm:
adőszám:
statisztikai szĺámj el :

ellátásért személyesen kötelezett orvos neve:
képviseli:

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

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

Haszná|atba adó megbíztaHasználatba vevőt az egészségtigyi ellátási szerződés 1' sz. mellék-
letében meghatáľozott orvosi kĺiľzet terĹileti ellátasi kötelezettséggel végzeĺdĺó alapellátási fe-
ladatainak teljes könĺ ellátasávaL amit Hasznźůatba vevo elvállalt. Haszná|atba vevő ezze| át-
vellaljaHasználatba ađőtő| ahivatkozott köľzetben és az ott meghatĺáľozotthźziorvosi rende-
lőben és rendelési időben aMagyarország helyi onkormányzataíról szóló 20II. évi CLXXIX.
23. $ (5) bekezdés 9) pontja, valamint az egészségpgyi alapellátásról szóló 20|5. évi C)oilII.
töľvény 5. $ (1) bekezdés a) pontja szeľinti területi egészségĺigyí a|ape||átasi kötelezettség kö-
rébe tartozó hráziorvosi alapellrítĺísi teendők ellótasrĺt.

Ilasznńlotbn aĺlĺi az r:gr.íszsť:giigyi alapcllátásľĺil szóló 2015, évi C)ililII. ĺtiľvérly. tu cgés-
zségugytő| sző|ő 1997. évi CLIV. töľvény, azonái|ő orvosi tevékenységrő| sző|ő 2000. évi II.
törvény vonatkozó ľendelkezései alapján, a szcrződćs megsziĺnéséig Haszn alatba vevő részéľe
téľítésmentesen biáosítja a haziorvosi rende|ő hasznźiatźlt, adot|orvosi rendelőben műköđő
orvosok közĺjtt _ annak (azok) megosztott hasznáIatát. a rendelőhijztartoző vaľó és mellékhe-
lyi ségek haszná|atával egytitt.

Hasznéiatba vevő a részére térítésmentesen biztosított hźzioĺĺosi rendelőt és hozzá tntoző
helyiségeket jelen egészségügyi feladat --ellátási szerzóđés targyában meghatározottakon kí-
vĹil eső egyéb egészségügyi tevékenységre Ł'lzárólag rendelési időn kívĹil haszná|hatja,Hasz-
ná|atba adó írásbeli tźtjékoztatása mellett. HasznáIatba adő a renđelőhelyiség haszná|atáért
bérleti, használati díjat nem szedhet.
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Helyettesítés rendje (szabadság, betegséýakadźůyoztatás,továhbképzes, egyéb rendkívüli ok esetén):

A haziorvos _ bejelentési kĺjtęlezettség mellett _ gondoskodik a saját és munkataľsai helyettesíté-
séről és a helyettesítést ellátók díjazäsarći. A helyettes kiválasztásért felelősséggel tartozik. A he-
lyettes orvosnak és asszisztensnek rendelkeznie kell a feladatköľre előíľt képesítéssel.

ph.

ph.2.
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4.

5.

Használatba vevő a hźľ;iowosi rendelőhelyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerződés l.
sz. melléklete alapjĺán megtekintett állapotban je|en szerződés a|áirźlsával egyidejűleg átvette.

Haszná|atba vevő köteles a térítésmentesen átvetthelyiségeket és ingóságokat a tőle elvárható
gondossággal és ręndeltetésszenĺen használni, azok áItapotáń megóvni'

Haszná|atba ađő köteles az á||agmegóvás éľdekében a haszná,|atra éúadott helyiségen belül
felmenilő karbarltartźlsi' javítási munkĺíkat saját k<iltségén elvégezni; a helyiség napi tizemel-
tetéséhez sztikséges épitészeti, gépészeti és elektromos javításokat, ahelyiség burkolatainak,-
ajtóinak,- ablakainak,- berendezéseinek cseréjével kapcsolatos feladatokat .llátoi; a rendelő
ktilső homlokzati ľészének karbantaľtásáról, felújításaról, valamint a falakban elhelyezkeđő
vezetékek és a központi frĺtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével jaľó munkak elvégzésé-
ről gondoskodni.

Haszná|atba adő részérő| a javítźľ;i, karbantaľtási munkálatok e|végzését a Józsefuarosi Gaz-
dálkodási Központ Zrt. (J GK Zrt.) végzi.

Kaocsolattaľtó a JGK Zľt. részéľől:
Jakab Tiboľ
eléľhetősé g: +3 6 l20 -237 37 69
e-mail : i akab_t@kisfaluj ozsefuaros.hu

Gyoľsszolgálati telefonszám : | 3 6 l I -21 0 -3 4 I7

Kapcsolattartó a Józsefuarosi Pol gármesteri Hivatal részéľől :
Pokomyi Viktóľia
eléľhetőség: +36l| - 4592588
ę-mail : pokomyiv@j ozsefuaľos.hu

Használatba vevő kĺjteles gondoskodni a hatósági, tíszvéde|mi, bďesetvédelmi és polgrĺľi vé-
delmi előíľások maradéktalan betaľtrĺsáľól és betartatasaľól.

A praxishoztartoző mfüödési és tizemeltetési költségek a Hasznźńatbaadót terhelik az alábbi-
ak szerint

6.I. az ingatlanra vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági rendszer kĺiltsége,
6.2. v i||amo s -energiafo gy asztźs kti ltsé ge ;
6.3. gaz/fütés fogyaszt"ís díja;
6.4. víz- és csatornadíj;
6.5 . szemétszal|ítás költsége;
6.6. Iifthas zĺĺalati díj.

A pľaxishoz tartoző műkĺjdési és iizemeltctósi költségęk a l-Iaszľlá|atbavęvőt teľhe|ik az, a|áh-
biak szerint

7 .| . v eszélyes hullad ék száI|ítźsrĺnak k<iltsége;
7 .2. sten|izá|ó eszkoz mÍiködtetési és ellen őrzési költségei ;

7.3. textí|ifü mosatási költsége;
7 .4. internet haszná|at kciltsége;
7 .5. taknítási kĺiltségek;
7.6. a helyiség, illefue a feladatellátźshoz szfüséges eszk<izök hasznźiatából eľedő javí-

tasi, pótlási költségek;
telefonkciltségek;
ingó vagyontargyak v agy onbino sítás a és az e|thez kap csol ódó kĺi ltsé gek ;

anyagköltségek (szakmaí arĺyag, kötszer, győgyszer, vegyszeľ' ttĺ, fecsken dő, papít,
írőszer, nyomtatvány stb.); ,

,l l"
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8.

7.

7.7.
7.8.
7.9.



8.

9.

7 'l0. a Használatba vevő praxisához taĺÍoző egészségügyi szakszem é|yzet, illetve egyéb fog-
lalkoztatottak kĺiltségei.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgaľi Tcirvénykönyv, valamint a szer-
ződésben rogzített egészségügyet érintő hatályos jogszabá|yok rendelkezéseit kell iľanvadó-
nak tekinteni.

Je|en szeruődésben riigzített melléklet a szerzodés e|véiaszthatat|arl részétképezi, azza| egyutt
érvényes.

Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kéľdéseiket elsősorban békés úton rendezik. AmennvĹ
ben ez nem lehetséges, úgy apertárgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.
JeIen szerződést a felek közĺis megegyezéssel, ĺinkormányzati döntés foľmájában írásban
báľmikor módosíthatj rík.

Je|en szerződést a felek elolvasás és éľtelmezés utrín _ a hivatkozott jogszabátyi rendelkezések
ismeľetében _ mint akaľatukkal minđenben megegyezót jővéhagyő|ag a|źLíi?k.

Budapest,2017.
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]. sz. melléklet

a használaĺi szerződés hez

Rendelkezésre bocsátott létesítmény és helyiségek jegyzéke

l. Az orvosi rendelő helyiségei, több praxis mÍĺködése esetén megosztott hasznźůatátHasználatba adó
Használatba vevő részére źLtadta. Használatba vevő tudomásul řette, hogy a működéshez szükséges
eszközök fenntaľtrásĺáról, felújítrásáró|,karbantartásáró|, cseĘéről _ ideérpá az éľtékcsĺjkkenéssel läp-
csolatos kljltségviselés kérdését is _ saját költségén köteles gondoskodni.

f. A háziorvosirendelő helye, helyiségek:

1086 Budapest, Magdolna u. 33.

váró terem
4 orvosi rendelő
ö|töző
teakonyha
nlhanyoző helyiség
1 elkülönítő-fektető helyiség
raktát
szemé|yzeti mosdó
beteg mosdó (nőĹférÍi)
mozgássérült mosdó
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