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5. melléklet

Feladat-etlátási előszerződés
amely létrejött egyrészĺó| a

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkormányzat, mint az egészségĹigyi
l gondo skodó szerv
cím: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.

ko zszolgá|tatásró

adőszźm: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai szźmjel | 57 3 57 I 5 -84| |.32| -0I
törzskönyvi azonosító szám: 7357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszźnn 1 4 1 003 09- 1 0f |39 49 -01 000006
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név: TODI-DOKI Szolgáltató Koľlátolt FelelősségÍĺTarsaság
székhely:7827 Beremend, Hegyalja u. l8.
cé g e gy zékszźtm:O2-09 -07 |9 6 6
ađőszźtm I 4 I 3 8892. | -02
statisztikai szĺĺmjel : 1 4 1 3 8 8 92.8 621 -| |3 -02
bankszáml aszźlm:5 0 60 0 0 1 4- 3 0 0 7 7 68 5 - 5 530 0 0 1 0
képviseli: Dr. Todenbier Ágnes
mint megb izott egészségĹigyi szolgá|tatő,
a továbbiakban mint, Szolgáltató

A

-továbbiakban egyĹittesen szerzőďő felek közöttfeltételekkel.

alulírott helyen és napon az a|źlbbi

1.

Az

2.

Szeruódó felek megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult szerzőďést kötni a
Józsefuaľosi 7. szárlú felnőtt betegellátási körzet haziorvosi feladatainak el|źiásáta,
mivel a ktiľzetben jelenleg ĺinálló orvosi tevékenységet folýató Dr. Rőth Pál
praxisjogát el kívanja idegeníteni z}|f.június 01. napjától a pľaxisjogot átvevő Dr.
Todenbieľ Ágnes részéte.Szerződő felek rĺigzítik,hogy a pľaxisjog megszűnésére,
átruhazásara,ahatźiyos jogszabályiľendelkezésekazirźnyadőak.

3.

előszeľzoďés targya a terĹileti ellátási kö'telezettséggel mfüödő, az önkormányzat
kötelező feladatkörébe tartoző, Józsefuarosi 7. számú felnőtt haziorvosi körzet teľiilęti
ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátasi feladatainak a teljes köľĹi ellátásáľa
vé gle ges fęladat- el lát ási szeruo dés megkötése.

Megbiző 5 éves hatfuozott időtaľtamĺa 2012. június 0l. napjátó| 20|,7. május 3l.
napjáig a TODI-DOKI Kft-vel (ügyvezetője: Dľ. Todenbieľ Agnes), mint
Szo|gźitatőval feladat-ellátasi szerzőđéstkívĺánkötni a keľĹiletben Iévő, a 2512002.
(VI.21.) ö'nkormányzati ľendeletében meghatźrozott 7. sz. felnőtt hazioľvosi korzet
e||őúźsára azza| a řeltétellel, hogy Dr. Todenbier Ágnes a Megbíző rendelkezésére
bocsátja a Budapest Fővaľos Kormanyhivatala NépegészségtigyiIntézete
(továbbiakban: ÁNTSZ) teľületileg illetékes intezete jogerős hatátozatát arľól, hogy
megfelel a praxisjog megszerzéséhez sziikséges feltételeknek, valamint rende|kezik az
ÁNľsz _tevékenységre vonatko ző_ jogerós praxisengedélyével.
t5

4.

A Szolgáltatő az e|oszerződésben vźi|a|ja, hogy a végleges feladat-ellátási szerződés
hatá|yba lépéséneknapjától feladatait a sza?'rna szabáIyai szeľint, a háziowosi, házi
gyermekoľvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 412000.(I.25.) PüM. rendeletben
foglaltaknak megfelelően, területi ellátási kötelezettséggel, az ANTSZ mfüĺidési
engedélyébenmeghataľozott ľendelési időben, a hĺĺziorvosikörzetekĺől szóló 25lf002.
(VI. 21.) sz. önkormźnyzati ľendelet |. sz. mellékletétképezo 7. szőtmí kiĺrzethez
tarLozó utcajegyzék szerinti terĹileĹen ellátja. A Szolgáltató feladatait személyesen Dr.
Todenbieľ Agnes háziorvos |źtja e|.

5.

l|ĺ/.egbízőaz öná||ő orvosi tevékenységľőlszóló 2000. évi II. törvény (továbbiakban
oot) vonatkozó rendelkezései a|apjan a SzolgáItatő részérekizrírólagos haszná|attal, -

- térítésmentesenbiztosítja az Egészségugyi
ellátási szerződésben rogzitett haziorvosi renđelőés kapcsolódó helyiségek
átadás-átvételi jegyzí5könyv alapján

hasznáIatźi, aszerzodés 2. pontja szerinti időponttól.

6.

az Egészségügyi ellátási szerződésben
szabtt|yozzák a feladat eIlátás feltételeit, melynek lényeges elemeit jelen előszetződés
7. -. pontj ai tarta|mazzźů<.
Szerzóđő felek megállapodnak, hogy

Szolgáltató kĺjteles továbbá:

7.

Szolgáltató ktiteles továbbá:

EgészségbiztosításiPénfrarral' (oEP) egészségĹigyialapellátási
szo|gáItatásrafinanszírozásiszerzodéstkötni,
7.2. az egészségügyi tevékenységreszóló működési engedélyénektanalma szerinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekke| végezni. Az e||źttźts
biztonsĘáért a háziowo s i pľaxi sj o g tulaj dono s a egy személyben felel,
7.3. az ellátási feladatokat ellátó oľvosok MoK tagságátigazolő dokumentumot, és a
szfüséges múködtetési jog megszerzését, valamint a teľĹiletileg illetékes
NépegészségiigyiIntézet által kiadott mfüödési engedélyétbiztosítani,
7.1.

az országos

amelyek j elen szerződés hatálybalépésénekfeltételei.

8.

Megbíző kijelenti, hogy Szolgá|tatő a jelen szerzodés 3. pontjában megjelölt adatokat
tarta|maző, vállalkozóként végzendó haziorvosi tevékenységhez sziikséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbíző képviselőjének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy
fenymasolt péIďarryát aMegbízőnak legkésőbb jelen szerzőđésa|áításána| egyidejűleg
źiaďja. A fenti adatokban bekövetkezó vá|tozást a Szolgéůtató köteles Megbízónak 30
napon belül írásban bejelenteni.

9.

Szolgáltató köteles aháziorvosi teendőket személyesen ellátni. E kcitelezettsége alól
csak különösen indokolt esetben mentesĺil. Ilyen esetben a Szolgá|tatő kĺĺteles
helyettesítéséről a hatílyos jogszabźt|yi előíľásoknak megfelelően gondoskodni.

10. Az

ügyeleti ellátást a Megbíző biztosítja az igyeletre vonatkozó külcin szerződés

ďapján'

11.

Szolgáltató kciteles munkanapokon a I. sz. mellékletben meghatźnozotí hĺíziorvosi
ľendelőben és beosztás szerinti napokon ľendelést taľtani. Szolgáltató a rendelési időt
csak a Megbíző képviselőjének jóvlĺhagyásána| és a mfüödési engedélyben rogzítve
módosíthatja. Kerületi ellátási éľdekből kiilönleges he|yzet alkalmával, a területileg
illetékes NépegészségügyiIntézet jóvahagyásáva| a Megbiző is kezdeméĺyezhetía
rendelési idő módosítását.

|2.

Szo|gá|tatő köteles ahźziorvosi rendelőbena2. sz. mellékletben felsoľolt, tovźtbbá'a
jogszabályok által előírt feladatokat e szerződésbenrogzítet1eknek megfelelően ellátni,
ésbetegtájékoztatőkkozzététe|éľőlgondoskodni.
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13. Szolgáttató kĺiteles a jelen szerződésben ľészletesenmeghatáĺozolt feladatainak
ellátásával kapcsolatos, a teľületileg illetékes NépegészségügyiIntézet és a KSH tészére
kĺildött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az á|ta|akeze|t adatbázíst megőĺirzni
és a személyes adatok védelmérevonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betaľtani,
valamint köteles a jogszabźiyokban előíľt nyilvantaľtasokat vezetni és ađatvédelmi
szabźiyzatot megalkotni, továbbá a Megbíző tészére,jelen szeruođésbenrészletesen
meghatĺĺrozottfeladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségiilletve egyéb,
jogszabálybanemütközőadatot,információtszo|gźitatĺlt.

|4. Je|eĺ szęrződésben részletesen felsorolt

feladatok teljesítéséhezszfüséges ingatlan és
eszközök hasznźiatba adásárő|, jelen szerződés elválaszthatatlan részétképező 3. sz.
mellékletszerintihaszĺá|atiszerzodésľendelkezik.

15. A feladate|látás biztonsága érdekében Megbiző évente ellenőrzi a szerződésben vállalt

kötelezettségek teljesítését,melynek keretében Szolgáltató Nĺegbíző rendelkezésére
bo cs átj a az e||enor zé shez szfü sé ge s adatokat, infoľmációkat.

|6.

a keriileti

egészségĹigyialapellátás zavarta|an és folyamatos ellátása
érdekébenegyĹittmfü<jdik az e feladatokban kcizremfü<idő más szo|gźitatőkkal és a
Megbízóval.

Szolgáltató

77.t.Afeladat-e||átźtsi szeľzódést a felek a masik fé|hez írásban intézett felmondással, hat havi
felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás k'lzźltőIag a hónap utolsó napjźra
szólhat.
|7

.2.Amewryiben a Szolgáltató a hat havi felmondási időnél rövidebb időre kívlánj a a fe|adatellátási szerződést megszĹintetni, köteles a felmondást közvetlenül megelőző 12
hónapban - a jelen szerződés 3. sz. mellékletétképezo Hasznźĺ|atiszerzódés szerinti
múködési és iizemeltetési költség_ aMegbíző által nyújtotttźmogatásvisszafizetéséľe.

17.3. Megbiző afe|ađat-elláüísiszerzőďésthat hónap felmondási idővel felmondhatja,
amennyiben

-

megállapithatő,hogy az egészségügyiszolgáltatas szakmai színvonala csökkent, és e
csĺikkenést az egészségtigyihatóság célellenőľzéseis igazo|ja;
Szolgáltatő a terĹileti ellátasi kötelezettségét folyamatosan, súlyosan és bizonyítottan
megszegi;
Szolgáltató súlyosan megszegte a közszo|gá|tatás ťlnanszírozásźtavonatkozó
szerzodést, és a finanszíroző közlése a|apján emiatt fennáll aťtnanszirozási szerződés
azonĺa|i hatá|yű felmondásának v eszé|y e.

-

|7.4. Megbiző

a

feladat-ellátási szeruőďést hat havi felmondási idővel, indokolással

felmondja, ha

18.

-

a há.ł,iorvos a szeruódésben vállalt kötelezettségeit íľásbeli felszólítás ellenére sem
teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabáIyban foglalt működésre vonatkozó
előírásokat;

-

a hźzioľvosönálló egészségĹigyi tevékenység végzésérevaló jogosultságát bźrme|y
okból elveszti.

A

felmondási idő alatt a Szolgáltató kĺiteles szerződési kötelezettségeit változatlaruil
teljesíteni, amelyet Megbiző Szolgáltatóhoz rendelt ellenőľe útjĺĺnellenónzhet. A
szęrzódés megszűnésekor a Szolgáltató kĺiteles a részéretéľítésmentesenátadott ľendelő
helyiséget Megbízónak leltĺáľszerinti jegyzőkiinywel visszaszolgá|tatni. Szolgáltató a
szerződés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt.
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|9.

Je|en szetződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgari Tĺirvénykö'yu, valamint a
szerződésben rogzített egészségĺigyetéľintő hatályos jogszabáLyok rendelkezéseit kell
irrĺnyadónak tekinteni.

20. E

szerzőđésbenrĺigzített mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlarĺ részétképezik,
azokkal egyĹitt érvényes.

21. Szerzódo felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiketelsősorban békésúton rendezik.
Amennyiben ez

22.

ÍLem lehetséges, űgy a

peľtĺĺľgyszerinti illetékes bíľósághoz foľdulnak.

Jelen szetződést a felek közös megegyezéssel, íľásban báľmikoľ módosíthatják.
megegyezéssel tĺiľténőszeľződésmódosításhoz ĺinkoľmĺĺnyzatidĺjntéssziikséges.

A közös

Jęlen előszetzóďés az a|áítts napjával válik érvényessé.

Jelen előszeľződés 4 sztmlozott oldalból 6 egymással megegyező eredeti példanyban készült,
melyet a felek elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkal mindenben megegyezőt
j óvĺĺhagyó |ag a|áírtźk.
Budapest, 2012. április.......

Megbíző
Budapest x,őváľos VIII. keľület
Józs efváľosi onkorm ány zat
képviseletében
Dr. Kocsis MláLté
polgáľmesteľ

Szo|gáItatô

TODI.DOKI Kft.
képviseletében:
Dľ. Todenbieľ Ágnes

Jogi szempontbĺól ellenjeryzem:
RimĺínEdina
jegyző
nevében és megbízásából

Dľ. MészĺĺrErika aljegyző

l8

6.

melléklet

BcÉszsnGÜGYI FELADAT.ELLÁTÁSI sZERZoun's
TERVEZET
amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. kerület onkoľmányzat mint az egészségügyi közszolgáItatásrő|
gondoskodő szerv
cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
adőszém: | 57 3 57 | 5 -f-42
statisztikai szĺĺmjel : 1 57 3 57 | 5 -84 1 l -3 2 1 -0 1
törzsk<inyvi azonosító szźtm.. 7 3 57 l 5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmester
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- | 02|39 49 -0 1 000006
továbbiakban mint, Megbízó

másľészľől
név: TODI.DOKI Szolgáltató Koľlátolt FelelősségíĺTársaság
szék.hely:7827 Beremend, Hegyalja u. 18.
cé g egy zékszźlm:O2 -09 -07 l 9 66
adő szám: | 4 | 3 8892 - | -02
statisztikai szĺáĺnjel : 1 4|38892-862| -l |3 -02
bankszáml aszźlm:506000 l 4-3 007 7 685 -553000 l 0
képviseli:Dr. Todenbieľ Ágnes
mint megb ízott egészségiigyi szolgźitatő'
továbbiakban mint Szolgáltató
szeruődő fęlek közĺitt alulíľotthelyen és napon az alébbi feltételekkel:

Aszerződés tárrya

Megbíző 5 éves hatfuozott időtartamľa 20|2. június 01. napjátóI 20|7. május 3l napjáig
megbizza Szo\gá|tatőt a jelen szerzóđés1. sz. mellékletében meghatfuozott hĺízioľvosi
körzetben teľületi ellátási kötelezettséggel végzeĺďő alapellátási feladatainak teljes könĺ
e||átźsáva|, amit SzolgźLltfltő elvállal. Felek rögzítik, hogy a Szolgá|tatő ezzel źt*á||a|ja
Megbízótól a jelen szerzodés |. sz. mellékletébeĺrogzített kĺiľzetbenés egyénľe szabott
haziorvosi ľendelőben és rendelési időben a helyi ĺĺnkoľmlĺnyzatohő|szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. $ (1) és (a) bekezdése, valamint az egészsé.gugyről szőIő |997. évi CLIV. tĺirvény

152. $-a szerinti teľületi egészségtigyi alape|Iátási kötelezettség köľébe tartozó egészségügyi
Felek ňgzitik, hogy Megbízó Képviselő-testĹilete jogosult a jogszabályi keretek
e|IźúásźÍ.
köľzetek határainak
lakosságszĺĺmesetleges módosulásának megfelelően
közĺjtt
érintettekkel való
és
az
hatósággal
meghatarozásfua és módosításáľa, az egészségügyi
egyeztetés utźn ateľületi ellátás legmegfelelőbb módjĺĺnakklvźiasztására.

a

a
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Felek jogaĺ és kiitelezettségei

1.

Szolgáltató a hiŁiorvosi teendőket az egészségĹigyről sző|ő |997. évi CLIV. towény, az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tĺirvény,továbbá a héľ;iorvosi, hézi
gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekĺőlsző|ő 412000. (II. 25.) EiiM ľendelet
ęlőíľásai, valamint

2.I.

a

jelen szerződésben fogla|tak szerint kĺĺtelęsellátni.

Köteles ellátni a teľületén lakó, a ktilön jogszabályban foglaltak szerint hozzá
bejelentkezett és az á|ta|a elfogadott biztosítottakat.

2.2.

3.

Aze||źúandő szo|gźitatások tételes meghataľozásźúje|enszerzódés 2. sz. melléklete
tartalmazza.

Szolgáltató köteles továbbá:

3.1. az országos EgészségbiztosításiPéĺlztána|(oEP) egészségiigyi alapellátási
szolgá|tatásľafi nanszírozásiszerződéstkötni,

3.f. az

egészsé'gugyi tevékenységľeszóló mfüödési engedélyének tartalma szerinti
személyi feltételeknek megfelelő személyi feltételekke| végezĺi.Az ellátás

biztonságźÉrta hźľ;iowosi praxi

sj o

g fu laj dono s a e gy személyben fel el,

MoK tagságá.ĺ- igazolő dokumentumot, és a
megszerzését, valamint a teľĹiletileg illetékes
NépegészségugyiIntézet által kiadott működési engedélyétbiztosítani,

3.3. az

e||átási feladatokat ellátó oľvosok

szfüséges mfüödtetési

jog

amelyek j e|ęn szerzőđéshatálybalépésénekfeltételei.
4.

Megbiző kijelenti, hogy SzolgáItatő a jelen szerzódés 3. pontjában megjelĺilt adatokat
tarta|maző, vél|a|kozóként végzendo hiĺzioľvositevékenységhezszfüséges feltételeket
igazo|ő okiratokat Megbiző képviselőjének eľedetiben bemutatta, és azok egy-egy
fénymásolt pé|danyát a Megbízőnak legkésőbb jelen szerződés a|áírásáva| egyidejűleg
átadja. A fenti adatokban bekövetkezo vźitozást a Szo|gáItató köteles Megbízónak 30

napon belül írásban bejelenteni.
5.

Szolgáltató kĺiteles a háziorvosi teenđőketszemélyesen ellátni. E kötelezettsége alól csak
kiilönösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles helyettesítéséľől
a hatályos j ogszabźiyi előírásoknak megfelelően gondoskodni.

6.

Az tigyeleti ellátást aMegbíző biĺosítjaazugyeletre vonatkozó külön szeľződés a|apján.

7.

Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. sz. mellékletben meghatározott haziorvosi
rendelőben és beosztás szerinti napokon rendelést tartarń. Szolgáltató a rendelési időt
csak a Megbíző képviselőjének jóvlíhagyásáva| és a miĺködési engedélyben rögzíBĺe
módosíthatja. Kerületi ellátási érdekből külĺinleges he|yzet alkalmával, a teriiletileg
illetékes Népegészségügyi Intézet jővehagyásźxa| a Megbízó is kezdeményezheti a
ľendelési idő módosítasát.

Szolgáltató köteles a háziowosi ľendelőben a 2. sz. mellékletben felsorolt, tovélbbá a
jogszabáůyok által előíľt feladatokat e szętződésben ľögzítetteknek megfelelően ellátni, és
betegtájékoztatőkkijzzétételérőlgondoskodni.
9.

Szolgáltató köteles

a jelen

szerződésben ľészletesen meghataľozott feladatainak

el|átásźxa| kapcsolatos, a teľületileg illetékes NépegészségügyiIntézet és a KSH részéte
küldött jelentéseket elkészíteni. Szolgáltató köteles az źita|a keze|t adatbázíst megonzni

és a személyes adatok védelmérevonatkoző jogszabályi rendelkezéseket betaľtani,
valamint köteles a jogszabéiyokban előíľt nyilvantaľtásokat vezetĺll és adatvédelmi
szabá|yzatot megalkotni, továbbá a Megbiző részére'jelen szerződésben ľészletesen
meghataľozott feladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb,
j

l0.

ogszabályba nem ütköző aďatot, információt szolgáltatni.

Jelen szeruőđésbenľészletesenfelsoľolt feladatok teljesítéséhezszfüséges ingatlan és
eszközök hasznáIatba adásaľól, je|en szeruődés elválaszthatat|an részétképezo 3. sz.
mellékletszeľintihasznáLatiszerzoďésľenđelkezik.

A

feladatellátás biaonsága érdekében Megbízó évente ellenőrzi a szeruőďésben vállalt
kĺitelezettségekteljesítését,melynek keretében Szolgáltató Megbíző rendelkezésére
bo c s átj a az e||ęĺőr zéshez szfü s é ge s adatokat, informác iókat.

11.

a

keľületi egészségĹigyialapellátas zavarta|arĺ és folyamatos ellátása
érdekében egyiittmfüödik az e feladatokban kĺjzremiĺktidő más szolgáltatókkal és a

12. Szolgáltató

Megbízóval.

A

jelen szeruődést a felek a másik fé|hęz íľásban intézeÍt felmondással, hat havi
felmondási idővel megszüntethetik, mely felmondás kízárő|ag a hónap utolsó ĺapjáľa

13.

szólhat.

l3.l.Amennyiben a Szolgáltató a hat havi felmondási időnél ľövidebb időre kívánja a
szerzódést megsziintetni, kciteles a felmondást közvetlentil megelőző 12 hónapban - a
jelen szeruődés 3. sz. mellékletétképező Hasznźiati szerzođésszerinti műkĺidési és
tizemeltetési kĺiltség-aMegbíző áltď nyújtotttźmogatásvisszaÍizetésére.
13.2. Megbiző a je|enszerződésthat hónap fęlmondási idővel felmondhatja, amennyiben

-

megállapítható,hogy az egészségĹigyi szolgáltatas szakmai színvonala csökkent, és e
c s<jkkené st az e gészségqlgyi ható ság céle|Ienorzése is igazo|ja;
Szolgáltató a teľületi ellátási kĺitelezettségétfolyamatosan, srilyosan és bizonyítottan
megszegi;
kozszo|gźůtatásťtnanszírozásźravonatkozó
Szolgáltató súlyosan megszegte
szerzódést, és a finanszíroző közlése alapjźn emiatt fennáll aťlnanszíľozásiszerződés
azonna|i hatályu felmondásának ve szélye.

a

13.3. Megbiző aje|enszeruódésthat havi felmondási idővel, indokolással felmondja, ha

-

14.

a hźziorvos a szerződésben vállalt kötelezettségeit íľásbeli felszólítás ellenére sem

teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabá|yban foglalt múködésľe vonatkozó
előíľásokat;

a hźzioľvosönálló egészségĹigyi tevékenységvégzésérevaló jogosultságát bfumely
okból elveszti.

A

felmondási idő alatt a Szo|géltató köteles szeruőďési kötelezettségeit változat|anul
teljesíteni, amelyet Megbíző Szo|gźitatőhoz ľendelt ellenőľe útjan ellenőnzhet. A
szeruoďés megszíĺnésekora Szolgáltató köteles a részérętéľítésmentesenátadott renđelő
helyiséget Megbízónak \eltźn szennti jegyzőkönyvvel visszaszolgźtltatru. Szolgáltató a
szeruóďés megszíĺnéseesetén elhelyezésre nem tarthat igényt.

13.

Je|en szerződésben nem szabáIyozoilt kérdésekbena Polgáľi Törvénykönyv, valamint a
szerződésben ľögzített egészségiigyet érintő hatályos jogszabźiyok ľendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

14. E szerzódésben rĺlgzített mellékletek a je|en szerződés elválaszthatat|an részétképezik,
azokka| e gyutt érvénye s.
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15. Szerzőđofelek kijelentik, hogy vitás kérdéseiketelsősoľban békésúton rendezik.
Amennyiben eZ nem lehetséges, úgy a pertérgy szerinti illetékes bírósághoz fordulnak.

16.

Je|en szęrződést a felek kĺjzös megegyezéssel, írásban báľmikor módosíthatjak.
megegyezéssel töténő szeľződésmódosításhozönkormźnyzati döntés szfüséges.

A kĺizös

Je|en szerződés készĹilt l0 oldalon, 6 egymással egyezó pé|dźnyban,melyet a felek
elolvastak, értelmeztek és mint akaratukkalmindenben megegyezőtjőváhagyő|aga|áirták.
Mellékletek:

1.

sz. melléklet: körzet és ľendelési idő meghatźnozás

f.

sz. melléklet: a Szolgáltatőhźniowos által ellátandó feladatok

3.

sz. mellék]et: Haszná|ati Szerződés

Budapest, 20l2. május ..'

Megbiző
Budapest x'őváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosi onkoľmányzat

TODI-DOKI Kft.

képviseletében

Dľ. Todenbieľ Ágnes

Dľ. Kocsis Máté
poIgármester

Szolgáltató
képviseletében:

Jogi szempontbó| el|enjegyzem:
Rimán Edina

jegyzó

nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika a|jegĺzó
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I.

sz, melléklet

az e gészségt)głielldtós i szerződéshez

Körzet és rendelési ídő meghatdrozds
Budnpest Főaőros vlll. keriilat |ózsefaárosi onkormńnymt Képaiselő-testťjletének a hńzioroosi
kirretekró,I szőlő 25B002, (Vl'21..) iinlarmányzati rendelet szłrinti meghatńrozott terĹileti ellőtási

A

k; tele ze tt séget bi zto sító kij r zł t.

I/a.El|átási terület:
7. orvosĺ kiirzet

Baĺoss téľ
Berzsenyi utca
Festetics György utca
Fiumei út
Kenyérmező utca
Keľepesi út
II. János Pál Pápa Téľ
Lutheľ utca
Mosonyi utca
Rákóczi út
Versenv utca
1/b.

l,

2, 3, 4, 4-5, 6, 7,

9-l0,ll

végig
3-5

4-6

3,31a,2-8

f

22,24
4-6
5-9,6-10-12
s9-75

l-3

A körzet lakosságszámaaszerződés aláírásakor: I43f fő

A feladat-ellátás jellege: felnőtt hĺíziorvos

Äz 1/a. pont

szerinti terĺileti ellátási körzet orvosi ľendelője:
Cím: 1084 Budapest, Auróra u.22-28.
Telefon: +36/ 1 -333 -67 30

Rendelési idő:
Hétfő: 08.-12.00 óra

Kedd: 16.00-20.00 óra
Szerda: 08.00.12.000 óra
Csiitörtök:

1

6.00-20.00 óra

Péntek: pfuat|anhéten

16'00-20.00 óra

páros héten 08.00-12.00 óra
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2.

sz. melléklet

az egészségügłiellátasi szerződéshez

A Szoleáltató á|tal ellátandó feladatok

1.

Személyes és a műkĺĺdésiengedélybenrőgzített rendelkezési álló időben folyamatos oľvosi ellátast
ny(Ąt az egészségi ái|apotmegórzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A

alapelláĺás keretében feladatkörébe tartozik különösen az egészséges
lakosság részérenyujtott tanácsadás és szĺĺrés,a beteg vizsgźůata,győgykeze|ése, egészségi
állapotĺának ellenőrzése, oľvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteggyőgyintézetivizsgźůatra,győgykezelésrevalóutalása.
győgyitő-mege|ózó

3.
4.

A terhes gondozásban való közreműkĺjdés.

5.

Külön jogszabályokban fogla|tak szerint végez:

Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-j áĺlányijgyi intézkedést megtesz, amely a lakosság
egészségénekmegóvása érdekébenszükséges.

a)
b)
c)
d)

védőoltást és azza|kapcsolatos tennivalókat,

fertłĺzí|betegségekke| és fertőző betegségekľe gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenységet,
kórokozó-hordozókkal

kapcsolatostennivalókat,

éte|mérgezések esetén szükséges teendőket.

Az

ész|e|t közegészségügyĹjáľványügyi és egészségügyi hiányosságokról
intézkedésekľőlértesítia teľületileg illetékes NépegészségügyiIntézetet.

6.
7.
8.
9.
|0.

Az

és az

áůta|a megtett

egészségnevelésbenés az egészségugyi felvilágosításban való rész-łléte|.

Az életkorhoz kötött szurővizsgátlatok elvégzése.
Külön engedély a|apján akézi győgyszertár kezelése.
Külön

A

j

ogszabályban meghatźtrozott oľvosi, orvos-szakértői feladatok.

34/|999. (Ix. 24.) BIlłd- EĺiM-IM együttes rendelet szerinti halott vizsgálat ellátása.

A

közteľĹileten és közintézményben bektjvetkező nem rendkívüli halálesetben a halotľvizsgálatot és

bizonyítvány elkészítésétaz esethez legközelebbi háziorvosi rendelő orvosai
körzethatáton

|źLtjéIkel

beliil.

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

HASZNÁL

gügli

é

3. számú melléklet
ell átós i s zerződé shez

^TIszERzonBs

amely létľejött egyrészľó| a

Budapest Főváľos VIII. keriilet Onkormányzat miĺt az egészségtigyiközszolgáItatźsrő|
gondoskodó szerv
cím: 1082 Budapest, Baľoss u. 63-67.
adószĺĺm: 157 357 |5 -2-42
statisztikai szímjel: | 57 357 | 5 -84| I -3f| -0I
töľzskönyvi azonosító szźlm: 7 357 | 5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgármester
bankszáml aszám: 1 4 1 003 09- | 02|39 49 -0 1 000006
továbbiakban mi nt, i|ĺ4legbízó

másľészről
név: TODI-DOKI Szolgáltató Koľlátolt Felelősségű Taľsaság
székhely:7827 Beremend, Hegyalja u. 18.
zékszźm:O2-09 -07
aďő szálm: | 4 l 3 8892 - | -02

cé gs egy

|9 6

6

statisztikai számj el: | 4|38892-86f| -l 13 -02
bankszáml aszźĺm:506000 1 4-3 007 7 685 -5 53000 1 0
képviseli :Dľ. Todenbier Ágnes
mint megb izott egészségügyi szolgźitatő,
továbbiakban mint Szo|gá|tatő
_továbbiakb an szerződő felek_ között

alulíľotthelyen és napon az alábbi feltételekkel:

l. Megbízó 2OI2. június t-tő| kezdődő hatállya| 2017. május 37. napjáig megbizza

Szolgáltatót az egészségngyi eLJrátási szerzőďés 1. sz. mellékletébenmeghatlíľozotÍ,koruet
hazioľvosi terĹileti ellátási kötelezettségge|, az a|ape|Iátási feladatainak teljes köni
ellátásával, amit Szolgáltató elvállal. Szolgáltató ezze| étvá||alja MegbízőtőI ahivatkozott
köľzetben és az ott meghatźrozott haziorvosi ľendelőben és rendelési időben a helyi
ĺinkormanyzatok'tőI szóló 1990. évi LXV. törvény 8. $ (1) és (a) bekezdése, va|arint az
egészségügyről szóló |997. évi CLIV. törvény 152. $-a szerinti területi egészségiigyi
alapellátási kötelezettség kĺiľébetartoző haziorvosi alapellátási teendők e||źÍásźú.

2.

Megbízó az egészségügyi ellátási szerződés 2. sz. melléklete szeľinti feladatok ellátása
cé|jábő|, az egészségiigyről szó|ő 1997, évi CLIV. törvény, az ĺinálló orvosi
tevékenységr(il szőIő 2000. évi II. tĺirvényvonatkozó rendelkezései alapjrĺn, a szerződés
megsziĺnéséigSzolgáltató részéretérítésmentesenbiztosítja a hazioľvosi rendelő
hasznźiatźť',adott orvosi rendelőben mfüödő orvosok kĺizött _ annak (azok) megosztott
hasznźiatá1 a rendelőhöztartoző

vaľó és mellékhelyiségek haszná|atźgal együtt.

Szolgáltató arészéretérítésmentesenbiztosított helyiségek és taryyi eszköz<ĺk hasznźiatźi
haľmađikszemély részéľea jelen szerződés szerinti megosztott hasznáIat, a
helyettesítés és a szakorvosképzésesetét kivéve _hasznáIatra nem engedheti át.
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4.
5.

Szolgáltató a házioľvosi ľendelő helyiséget (mellékhelyiségekkel) a jelen szerzódés l. sz.
męlléklete a|apjźn átvette.
Szolgáltató köteles a térítésmentesenáf.ĺętt helyiségeket atő|e elvarható gondossággal és
ľendeltetésszeľĹĺenhasznźiru,azoká|Iapotátmegóvni.

6.l. Szolgá|tatő a kaľbantaľtasi és egyéb feladatok ellátásĺĺra Megbízó tészére6.000-Ft/hó,
azaz Hatezer forint źúalénydíjat
köteles megfizetni havonta, vagy felévet k<ivető hó 5.

napjáig átutal aMegbÍzó ľészéľea MagyaľorszáEi Volksbank Zn.néI Vezetett 14100309|0f|3949-01000006 számű bankszámlaszźlmra. A felek megállapodnak abban, hogy az
áta|arry díj ö s sze ge évente a KS H áItaI me gáIlapított infl ációval növekszik.

6.2.

A

|Megbíző köteles az źi|agmegóvás érdekébena haszná|atra átadott helyiségen beltĺl
felmerülő kaľbantaľtási, javítási munkakat a 6.1 pontban meghatlĺľozott áta|źnydíjonfelül
saját költségén elvégezĺi.A helyiség burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a helyiség
beľęndezéseinek, a poľtálnak, a homlokzatnak a karbantaľtásával, illetőleg azok
pótlásával, cseréjévelkapcsolatos feladatok ęIlźltásźlraaMegbízőkĺiteles.

6.3. A Szolgáltató saját költségén kĺiteles gondoskodni:
a) a helyisé g és az allhoz tartoző eszkĺizĺik, berendezések állagrĺnak megőrzéséľől,
b) a helyiségben folyatott tevékenység körében felmerülő felújítasról, pótlásľól, illetőleg
cseréről,
c) a hatósági' tíimédelmi, balesetvédelmi és polgáľi védelmi előírások maradéktalan
betaľkĺsáról.

7. A

praxishoz tartoző mfüödési és üzemeltetési kĺiltségek a Megbízőt terhelik az a|ábbiak

szerint:

7.|.

az ingatlanĺa vonatkozó vagyonvédelmi-, biztonsági ľendszeľ költsége,
vil'|aĺnrlo s-energiafo gy asztás költsége ;

7 .2.
7.3. gazlfítés fogyasztás díja;
7 .4. víz- és csatoľnadíj;

.

szemétszáIlítás költsége
7.6. lifthas zná|ati díj.
7 .5

8. A

;

praxishoz tartoző mfüĺidésiés tizemeltetési költségek

alábbiak szerint:

a

Szolgá|tatót teľhelik az

.

veszélyes hulladék szá||itásánakköltsége ;
steľilizźiő eszkoz mfüödtetési és ellenőrzési ktiltségei;
textílifü mosatási költsége;
intem et haszná|at kdltsége;
takarítasi költségek;
a helyiség, illetvę a feladatel|źltáshoz sztikséges eszkĺizĺikhaszná|atźból eľedő
j avítási, pótlási költségek;
8.7. telefonköltségek;
8. 8. ingóv agy oĺtźrgyakbiztosítá sa és az eÍlhez kapcsolódó kĺiltségek;
8.9. anyagköltségek (szakmai ffiYa5, kcĺtszer, győgyszer, vegyszer' hĺ, fecskendo,papir,
ítőszer, nyomtatvríny stb.);
8.10.
Szolgáltató praxisához tartoző egészségtigyi szakszemé|yzet illetve egyéb
fo gla|ko ztatottak költségei ;
8.

1

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

a
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9.

Szerzodő felek rögzítik, hogy a jelen szerzodés 6-8. pontjaibanrögzített feltételeket 2016.
december 31-ig válla|jźk, az ezt k<jvető időszakra vonatkozóan módosítjfü.

|0. Szetződő felek rögzitik, hogy a Szolgáltató a Józsefuarosi Egészségtigyi Szolgá|at

á|ta|

kifejlesztett informatikai a|ka|mazásokat önkĺjltségi aľon igénybe veheti.

l1.

Jelen szeľződésben nem szabźůyozoľtkérdésekben a Polgáľi Tĺirvénykönyv, valamint a
szęľződésben rogzített egészségiigyet érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell
iranyadónak tekinteni.

12.

JeLen szeruodésbeĺ rcgzitett melléklet a szerződés elválaszthatat|an részétképezi, azza|

egyĺitt érvényes.

|3. Szeruődő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiketelsősorban békésúton rendezik.
Amennyiben ęz nem lehetséges, úgy a peľtaľgy szerint illetékes bírósághoz fordulnak.

14. Jelen szerzódést a felek közös
bĺĺľmikormódo síthatj ĺík.

megegyezéssel, önkoľmányzati dtintés foľmájában íľásban

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és éĺtelmezésutiĺn _ a hivatkozott jogszabá|yi
rendelkezések ismeretében _ mint akaratukkal mindenben megegyezőt jővźhagyólag a|áirták.
Budapest, 20|2. május ...

Szolgáltató

Megbíző
Budapest Főváľos VIII. keľület
Józsefváľosi O nkoľmá ny zat

TODI.DOKI Kft.

képviseletében

Dľ. Todenbĺeľ Ágnes

képviseletében:

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ

Jogi szempontbó| ellenjeryzem

:

Rimán Edina
jegyzó
nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika a|jegyzó
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I.

sz. melléklet

a hasznólati szerződéshez

Rendel kezésre bocs lźtott létes ítményes hely isége k jeglzéke

l. Az

orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott hasznźůatátMegbiző
Szolgáltató részéreźúadta.Szolgáltató tudomásul vette, a működéshez szükséges eszközök
fenntaľtásáról, felújíĺásáľól,karbantaľtásáról, cseĘéről ideéľtve az értékcsökkenéssel

kapcsolatos költségviselés kérdésétis _ saját költségén köteles gondoskodni.

2.

A haziorvosi rendelő helye, he|yiségek:
l084 Budapest, Auróra u.22-28.
varóterem

orvosi ľendelő
öltöző
szemé|yzeti mosdó
beteg mosdó (nőĹférfi)
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7.melléklet
B

sB
cn s zsÉcÜcyr ELLÁTÁ s I szr;ľ.zĺőo n s ľĺBcs zÜľľrľÉ
KOZOS MEGEGYEZBSSN,I

amely létľejött egyrészĺóI a

Budapest F.őváľos VIII. keľiilet onkoľmányzat miĺt az egészségugyi közszolgáltatásľól
gondoskodó szerv

cím: l082 Budapest, Baľoss u.63-67.
adőszźlm: 1 57 3 57 15.2-42

statisztikai számj el: l 57 357

|5

-84|| -321 -0|

tĺirzskönyvi azonosító szám: 7357 |5
képviselő neve: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ
bankszĺĺml aszźĺm:1 4 l 003 09. 1 02|3 9 49 -0 1 000006
továbbiakban mint, Megbízó

másrészről
név :

MED .FIZ Házioľvosĺ és Fizioteľápiás Ko ľlátolt Felelősségű Táľsaság

székhely:l141 Budapest, ors vezét utca 50.
cégegyzékszám
adő szźtm: |2| 09

bankszámlaszám

3

:

0l

-09 - 4 66329

57 - I
:1

-
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0 l 03 05 6-3

905 9 l 2 l -00000000

képviseli: Dľ. Rőth Pál
mint megb ízott egészségtigyíszo|gáItatő,
továbbiakban mint Megbízott

szeruodő felek között

1.

alulíľotthelyen és napon az a|ábbi feltételekkel:

Felek között 20|1. decembeľ 22. napjźn aláíľt Egészségiigyiellátási szerződésjött létľe
gyógyító-mege|oző egészségiigyi alapellátás kt'ľéből felnőtt haziorvosi feladatok
ellátásĺíra.

2.

Felek jeleĺ szeruődés a|áírźtsával az 1. pontban nevezett Egészségiigyi ellátási szerződést
közö's megegyezéssel a ToDI-DoKI Szolgáltató Koľlátolt FelelősségÍĺTársaság
(székhely: 7827 Beľemend, Hegyalja u. 18, cégegyzékszélm:02-09-071966'
képviseletében: Dľ. Todenbier Ágnes igyvezető) részérekiadott mfüödtetési jogot
engedélyezőhatározatjogerőľe emelkedésétkövető hónap első napjával megszüntetik.
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Felek je|en szerződést elolvasták, érte|mezték,és mint akaľatukkal mindenben megegyezot,
j

óvláhagyó |ag a|áírtźk.

Budapest, 2012. május. . ..

Megbízó
Budapest Főváľos VIII. kerüleÍ
Józs efváľosi onkoľm ńny zat
képvĺseletében
Dľ. Kocsis ľlálté
polgármesteľ

Megbízotĺ

MED.FIZ Kft
képviseletében:
Dr. Rőth Pál

Jogi szempontból ellenjeryzem:
RimĺĺnEdina
jegyziS
nevében és megbízásából

Dr. Mészĺĺľ
Erika aljegyző
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