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határozat  1.  számú melléklete 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
1.  sz. módosítása 

Ernely litrejött egyrészről a 

Budapest  Főváros V:Ell. kerillet Józsefvárosi önkormányzat, mint az egészségügyi közszolgáltatás-

 

rot  gondoEkodó szerv 
cfm:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
adószám:  15735715-2-42 
statisztikai szaajel:  15735715-8411-321-01 
tö.:zskönyvi azonosító szám:  735715 
képviselő neve: dr. Sára Botond polgármester 
bankszám1aszám:  10433387-00028570-00000000 
továbbiakban: Megbízó 

in  isrészröl 
nüv: GYÓGYÍT-TARS  Orvosi Betéti Társaság 
székhely:  202.0  Érd, Fazekas  u. 7. 
cé:..egyzékszám:  13 06 056 186 
adószám:  20297217-3-13 
staisztikai számjel:  :20297217-8622-117-13 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Vámosi  Peter 
képviseli: Dr. Várnosi Péter 

mint megbízott egészségügyi szolgáltató, 
továbbiakban, mint Szolgő ltató -- együttesen a Felek 

között  2016.  november  09.  napján kelt egészségügyi feladat-ellátási szerződés  1.  sz. mellékletében 
rn eghatárczott háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel elvégzendő alapellátási feladatainak 
teljes köri!. ellátása tárgyában létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják  2019.  március  01.  nap-

tól. 

1. Az eg!szségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete - Körzet, rendelési idő és helyettesttés rendjé-
nek meghatdrozei5a — be vezető szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés 

A Budapest  Főváros VINI. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének az egészség-

 

ügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet szerinti meghatáro-
zott területi ellátási kötelezettséget biztosító körzet. 

2. Az eE;szségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete — Körzet, rendelési idő és helyettesítés rendjé-

 

nek mehatdrozám -- 

24.  orvosi körzet 

1/a.  :Ellátási terület 

végig 
4-18 
2-10, 3,7 

Corvin köz 
Futó utca 
Fock  jános utca 
Eforváth Mihály tér 1-7, 2-12 
J5zsef körüt 80-86 
kiisfahid:i utca 40 
Fráter utca 11-23, 22-26 
F  ákáczi  1: 2-8, 3-7 

alétrom utca 5-9, 2/a,-10 
Üllői Út 40-58 
Vajdahunyad utca 31-45, 2-30 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

VidakneCs
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Apáthy István utca 
Bókay János utca 
Corvin köz 

8/a,b 
48-56 
végig 

Déri Miksa utca 3, 5 
Futó utca 4-18 
Hock  János utca 2-10,3,7 
Horváth Mihály tér 1-7, 2-12 
József körút 80-86 
József utca 4-28 
Kisfaludy utca 40 
Leonardo  da  Vinci  utca 43-45, 44-50 
Német utca 2-10, 5-13 
Práter utca 11-23, 22-26 
Rákóczi tér 2-8, 3-7 
Salétrom utca 5-9, 2/a,-10 
Üllői  fit 40-58 
Vaj dahunyad utca 31-45, 2-30 
Víg utca 23-43 

3. Az egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete — Körzet, rendelési és helyettesítés rendjé-

 

nek meghatározása —  1/b. A  körzet lakosságszáma a szerződés aláltistkor:  1546  RS 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép 

1/b. A  körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor: fö 

4. Az egészségügyi ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás ne:m 

Jelen Szerződés  4  egymással szószerint: tiiindenben triegegyeiő -példányban készült, Melyet F3lek elol-
vasis és értelmezés után, mint' ákaratükkal tnindeben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2019.  január  

Megbízó 
Budapest  Főváros kerület 

Józsefvárosi Önkormányzat 
képviseletében 

dr. Sara Botond 
polgármester 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada- Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika  aljegyző 

Fed ezet:  
Pérziigyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné: 
gazdasági vezető 

Szolgáltató 
GYÓGYÍT-TÁRS Orvosi 

Bete  Társaság 
képviseletében 

Dr. Vidatosi Péter 



határozat  2.  számú melléklete 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐ DÉS 
módosítása 

amely létrejött egyrészről  a 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat,  mint  az egészségügyi közszolgáltatás-

 

r61  gordoskodó szerv 
c:_m:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-57. 
adószám:  15735715-2-42 
st  atisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító szám:  735715 
kipvisrAd n.eve: dr. Sára I3otend polgármester 
b1nk52ám1a5zám:  10403387-00028570-00000000 
továbbiakban: Megbizó 

másrés 
niv:IVJEedAll -  2003  Egészségügyi Szolgáltató és Szinwitell•SetétiuTirsasig 
székhely:  1062 Budapest,  Podmaniczky  u. 85.2.8. 
cOEtjegyzaszám:  01 06 755225 
a lószám:  21522770-1-42 
statisztikai számjel:  21522770-8621-117-01 
elátásr!xt személyesen kötelezett orvos neve: Dr.  Varga  Jolán 
k.4.pviseli Dr.  Varga  Jolán 

mint megbizott egészségügyi szolgáltató, 

a továbbiakban, mint Szolgáltató — együttesen a Felek 
között  2016.  november  09.  napján kelt egészségügyi feladat-ellátási szerződés I. sz. mellékletében 
meghatározott háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel elvégzendő alapellátási feladatainak 
tuljes bört1 ellátása trirgyábart létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják  2019.  március  01.  nap-
jt ttól. 

1. Az egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete - Körzet, rendelési idd és helyettesítés rendjé-
nek meghatároztlisa— bevezető szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A  Burfla.pest Főváros kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének az egészség-

 

ügyi tkpellátási lzörzetek röl szóló önkormányzati rendelet szerinti meghatáro-

 

zot: teü1eti ellátási kötelezettséget biztosító körzet. 

2. M egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete — Körzet, rendelési kid és helyettesítés rendjé-
nek ireghatározása —  1/a.  Ellátási terület: 

21. on-o1;i  körzet 

C sepregl;y utca 1-3 

  

József körút 

 

65-85, 87 
Mária utca 

 

38-56 

 

Fái utc:a 
zentkirlyi utca 

2, '3, 4, 5, 6 
47-51 

 

(11lői írt 30-35 

  

s Etiyegri32; helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2  I. ortraii körzet 

CseprcOEgIty utca 
József krut 
Mária  aka 

1-3 
34-44, 65-85, 87 
38-56 



Pál utca 2, 5, 4, 5, 6 
Szentkirályi utca 47-51 
Üllői Út 30-56,46-70 

Az egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete —Körzet, rendelést és heeettesitii rendjé-

 

nek meghatározása  1/b. A  körzet lakosegszáma a szerződés aláírásakor:  883  e 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1/b. A  körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor fő 

3.  Az egészségügyi ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 

Jelen szerződés  4  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet Felek elol-
vasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag  WW1:  alá. 

BuCäpest,  2019.  január  

Megbízó 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvá-

 

rosi Önkormányzat 
képviseletében 

dr.  Sea  Botond 
polgármester 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada- Rimán Edina 

jegyző 
revében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika  aljegyző 

Fedezet:  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Pá ri  3  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Szolgáltató 
MedAll-  2003  Egészségügyi 

gilltató ás Szänrvitelli 
:Weed  Tirsasig 
képviseletében 

Dr.  Varga  Jolin 



határozat  3.  számú melléklete 

EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

2.  sz. módosítása 
amely létrejött egyrészről a 
13udayest Főváros VIII. kerület Játsefvärosi önkinutinyiat, mint az egészségügyi közszolgáltatás-

 

ról gondoskodó szerv 
cíitn:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
ad.ószám:  15735715-2-42 
slátisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 
törzskönyvi azonosító gzárn:  735715 
Upviselő neve: dr. Sára Botond polgármester 
bankszámlaszám:-  10403387-00028570400000000 
továbbiakban: Megbízó 

rrásrészrő I 
név:  1142D2  Korlatoll: Felelősségű Társaság 
székhely:  2100  Gödöllő, Antalhegyi  u. 64/a. 
c%jegyzékszám.:  13 09 190959 
a clószám:  26220624-1-13 
statisztikai számjel:  26220624-8621-113-13 
ellátásért személyesen kötelezett orvos neve: Dr. Kelemen Marton 
képviseli: Dr. Kelemen Márton 

mint  megbízott egészségügyi szolgáltató, 
a  továbbiakban,  mint  Szolgáltató együttesen  a  Felek 
kőzött  2018.  február  OL  napján aláírt egészségügyi feladat-ellátási szerződés  1.  sz. mellékletében meg-
határozott háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel elvégzendő alapellátási feladatainak 
teljes körl ellátása ttirgyában létrejött szerződést az alábbiak szerint módosítják  2019.  március  01.  nap-
jától. 

1. Az egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete - Körzet, rendelési idő és helyettesítés 
rendjének megnattirozdsa — bevezető szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

A Budapest  Főváros V1II. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testületének az egészség-

 

ügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet szerinti meghatáro-

 

zor:t területi ellátási kötelezettséget biztosító körzet. 

2. Az egészségügyi ellátási szerződés I. sz. melléklete — Körzet, rendelési idő és helyettesítés 
rendjének meghatdrozdsiz —  1/a.  Ellátási terület: 

55.  OrVOSi körzet 

Futó utca 22-54, 31-végig 
l őris utca végig 
Leonard:  da  Vinci utca végig 
I,Iagyternplom utca végig 
Nap utca 27-41 
Orczy tér 4 
Práter utca 28-50, 21-49,  49/a,b 
Szigony 7-15 
'Rime)  utca 1-9, 2-20 
Üllői út 54-74 
1llőiút 84-102 
'..,Tajdahunyad utca 36-58 
;_zövegrif.-ez helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

\ 35.  oirvcsi körzet 



Auróra utca 
Bauer  Sándor utca 
Dankó utca 
Déri Miksa utca 
Futó utca 
Homok utca 
Kis Fuvaros utca 
Koszorú utca 
Kőris utca 
Leonardo  da  Vinci  utca végig 
Magdolna utca 
Mátyás tér 
Nagy  Templom utca 
Nap  utca 
Orczy tér 
Práter utca 
Szerdahelyi utca 
Szigetvári utca 
Szigony utca 
Tömő utca 
Üllői Út 
Vajdahunyad utca 
Víg utca 

29, 31, 35 
végig 
végig 
10, 15 
22-54, 31-57 
végig 
végig 
végig 
végig 

13-37, 10-32 
végig 
végig 
27-41 
4 
28-50, 21-49,  49/a,b 
Végig 
végig 
7-15 
1-9, 2-20 
54-74, 84-102 
36-58 
1-17, 2-16 

Az egészségügyi ellátási szerződés  1.  sz. melléklete —Körzet, rendelési  NJ ifs  helyettesitifs rendjé-
nek meghatározása —  1/b. A  körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor:  e88  lő 

szövegrész helyébe az alábbi rendelkezés  lip: 

1/b. A  körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor fő 

3.  Az egészségügyi ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit a módosítás nem érinti. 

Jelen szerződés  4  egymással szó szerint mindenben megegyező példányban készült, melyet  Fei  ek 6)1-
vasás  es  értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag frták alá. 

Budapest, 2019.  január 

Megbízó 
Budapest  Főváros V. kerület 

Józsefvárosi önkormányzat 
képviseletében 

dr. Sára Botond 
polgármester 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada- Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 

dr. Mészár  Erika  aljegyző 
Fedezet:  
Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyaláné 
gazdasági vezető 

Szolgáltató 
11/2D2  Korlátolt FelelössIgű 

Társaság 
képviseletében 

Dr, Kelem Märto 
ügyvezetö 
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