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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ALPOLGÁRMESTER
Ügyiratszám: Kp/7092-6/2013/XII
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának egészségügyi alapellátásán
belül a 17. számú felnőtt területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet (Budapest IX.
Ferenc tér 1. szám alatti háziorvosi rendelő) működtetésére Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete 320/2011.(XI.09.) számú határozatával 2011.
december 11. napjától 2016. december 11. napjáig megállapodást kötött az Eörsi Zsuzsanna
Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel és az ellátásért felelős orvossal, Dr. Eörsi Dániel
háziorvossal.
Dr. Eörsi Dániel háziorvos és az Eörsi Zsuzsanna Egészségügyi Szolgáltató Bt. ügyvezetője
2013. május 16. napján beadott kérelmében kérelmezi a 17. felnőtt háziorvosi körzet
működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződésének közös megegyezéssel való
megszüntetését, és egyben kérelmezi a 17. számú háziorvosi körzet működtetésére a feladatellátási szerződés megkötését a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (ügyvezető: Dr.
Eörsi Dániel), mint egészségügyi szolgáltatóval és az ellátásért személyesen felelős Dr. Eörsi
Dániel háziorvossal.
Dr. Eörsi Dániel az egészségügyi szolgáltató személyének módosítására vonatkozó
kérelmében előadja továbbá, hogy gazdaságossági szempontok indokolják a fenti módosítást.
Dr. Eörsi Dániel kérelméhez mellékelte háziorvosi tevékenységének végzéséhez szükséges
praxisengedélyét, a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft. cégkivonatát, az Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által kiállított hatósági bizonyítványt orvosi
nyilvántartásába vételéről, és a Magyar Orvosi Kamarai tagságát igazoló határozatot.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és a 313/2011.(XII.23.) Korm.
rendeletben foglaltak alapján a felnőtt- és gyermek háziorvosi körzetek működtetésére
vonatkozó feladat ellátására az Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltató között
előszerződést szükséges kötni, mely alapján kérelmezheti az érintett háziorvos az
egészségügyi államigazgatási szervtől tevékenységének végzéséhez szükséges működési
engedélyt. Ezen szakhatósági engedély birtokában köthető feladat-ellátási szerződés a
háziorvosi körzet működtetésére.
Tekintettel a szükséges engedély beszerzésének időigényességére és a folyamatos, zavartalan
betegellátás biztosítására, javaslom a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére
Önkormányzatunk és az Eörsi Zsuzsanna Egészségügyi Szolgáltató Bt és Dr. Eörsi Dániel
háziorvossal kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését az új
egészségügyi szolgáltatóval megkötendő feladat-ellátási szerződés megkötésének
időpontjától.
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Javaslom továbbá, hogy a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozóan a
Humán Ügyek Bizottsága kössön feladat-ellátási előszerződést a Iatoria Egészségügyi
Szolgáltató Kft-vel és a személyes ellátásra kötelezett Dr. Eörsi Dániel háziorvossal.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) önkormányzati rendelet 1. sz.
mellékletének II. 3. fb) és fc) pontja alapján a Humán Ügyek Bizottsága dönt:
- az egészségügyi alapellátási szolgáltatókkal kötendő feladat ellátási szerződésekről,
- az egészségügyi szolgáltatók részére az erre kijelölt helyiségek közszolgáltatási szerződés
formájában történő határozott idejű használatba adásáról.
Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok elfogadását.

Budapest, 2013. május 28.
Formanek Gyula s.k.
alpolgármester
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1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslatok
1. számú határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 1. sz. melléklet II.
fejezet 3./fb) pontja alapján hozzájárul a 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére az
Eörsi Zsuzsanna Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel és az ellátásért személyesen felelős Dr.
Eörsi Dániel háziorvossal kötött megállapodás közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez az új egészségügyi szolgáltatóval megkötendő feladat-ellátási szerződés
időpontjától.

Határidő: új feladat-ellátási szerződés megkötésének időpontja
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
2. számú határozat
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Humán Ügyek Bizottsága úgy
dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 30/2011.(XI.14.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott 17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére a IX. Ferenc tér 1. szám
alatti orvosi rendelőhelyiségben a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel és a személyes
ellátásra kötelezett Dr. Eörsi Dániel háziorvossal az Sz-……./2013. számú előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal feladat-ellátási előszerződést köt, és felkéri Polgármester
Urat az előszerződés aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Bácskai János polgármester
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FELADAT-ELLÁTÁSI ELŐSZERZŐDÉS
háziorvosi körzet működtetésére
amely létrejött egyrészt
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér
14., képviseli: dr. Bácskai János polgármester) a továbbiakban, mint Önkormányzat,
másrészt
a IATORIA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. (székhely: 1121 Budapest, Táltos u. 1,
cégjegyzék szám:01-09-995787, adószám:24210870-1-43, képviseli: Dr. Eörsi Dániel ügyvezető) és a
személyes ellátásra kötelezett orvos: Dr. Eörsi Dániel, a továbbiakban, mint Egészségügyi Szolgáltató
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alábbi feltételekkel:
Felek kijelentik, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásáról szóló 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott
17. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére jelen előszerződés aláírását követő legkésőbb 90
napon belül feladat-ellátási szerződést fognak kötni.
I. fejezet
1.1.

Önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (5) bekezdésében meghatározott feladatai körében az egészségügyi alapellátás biztosítása
érdekében, az előszerződés II. fejezetében foglalt részletes feltételek szerint szerződést fog kötni
a felnőtt háziorvosi feladatok ellátására és a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet
működtetésére, amennyiben Egészségügyi Szolgáltató Önkormányzat részére benyújtja az
alábbi iratokat:
• Budapest Főváros Kormányhivatal VI., VII., VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi
Intézete által kiállított a Iatoria Egészségügyi Szolgáltató Kft., mint egészségügyi
szolgáltató működési engedélyét.
• Cégbírósági bejegyzést igazoló végzést, vagy egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot.
• Igazolást, hogy köztartozása nem áll fenn.
• Háziorvosai vonatkozásában orvosi nyilvántartási számot igazoló iratot.
• Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolvány másolatot.
• Dr. Eörsi Dániel részére az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által
kiadott működési nyilvántartásról szóló igazolást.

1.2.

Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben Egészségügyi Szolgáltató az 1.1. pontban foglalt
iratokat jelen előszerződés aláírásától számított 90 napon belül nem csatolja be, úgy jelen
előszerződés, így a szerződéskötési kötelezettség is megszűnik.

II. fejezet
Általános rendelkezések
2.1. Az Egészségügyi Szolgáltató a szerződést elfogadja. Kijelenti és igazolja, hogy a felnőtt
háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel, háziorvosai
személyében szakmai, képesítési feltételekkel, működtetési jogra vonatkozó engedéllyel
rendelkezik, a területi ellátási kötelezettségű háziorvosi körzet működtetését vállalja.
2.2. Az Egészségügyi Szolgáltató az engedélyében szereplő felnőtt háziorvosai útján köteles a felnőtt
háziorvosi feladatok ellátására, a szakképesítési feltételeknek, az ügyeleti, szolgálati
rendszernek, a helyettesítés rendjének biztosítása folyamán a külön jogszabályokban, valamint
jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően eljárni, szakmai munkát mindenkor a vonatkozó
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hatályos jogszabályok értelmében megfelelő színvonalon és az elvárható gondosság mellett
elvégezni.
2.3 Szerződő felek a vonatkozó szakmai jogszabályok jegyzékét jelen szerződés 1. sz. mellékletében
közzéteszik.
2.4. Szerződő felek a felnőtt háziorvosi alapellátás területét, a háziorvosi körzethez tartozó körzetet,
valamint az ellátást személyesen végző felnőtt háziorvost jelen szerződés 2. sz. mellékletében
határozzák meg.
2.5 Az Egészségügyi Szolgáltató a felnőtt háziorvosai körében bekövetkező személyi változásokról
előzetesen egyeztetést folytat le a Budapest Főváros Kormányhivatal VI., VII., VIII., IX.
Kerületi Népegészségügyi Intézetével és az Önkormányzattal, és a személyi változásokat a
Budapest Főváros Kormányhivatal VI., VII., VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézete által
módosított működési engedély és az Önkormányzat hozzájárulásával hajtja végre.
2.6.

Az Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott ellátási
területhez tartozó háziorvosi körzet működtetése érdekében az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést köt. A finanszírozási szerződés egy példánya
jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi.

2.7.

Az Egészségügyi Szolgáltató felnőtt háziorvosai útján jelen szerződés és külön jogszabály
alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzésére, a
betegségek megelőzésére és gyógyítására. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá
forduló minden személyt, ha heveny megbetegedésük, vagy gyógyulásukat lassító állapotromlás
következhet be. Együttműködik az Önkormányzattal a kerület lakosságának egészségmegőrzése
érdekében.

2.8. Jelen szerződés aláírásától számítva 5 év határozott időtartamra terjed. Szerződő felek jelen
szerződést lejárta előtt közös megegyezéssel meghosszabbíthatják.
Önkormányzat feladatköre, jogai, kötelezettségei
3.1.

Önkormányzat a Budapest IX. kerület Ferenc tér. 1. szám alatti épületben a tulajdonát képező
163.64 m2 alapterületű földszinti helyiségben, a 20 m2 alapterületű orvosi rendelőhelyiséget,
valamint a hozzá tartozó egyéb helyiségeket, berendezési tárgyaival, felszereléseivel együtt az
Egészségügyi Szolgáltató használatába adja, térítésmentesen jelen szerződés hatályának
időtartamára. A használat részletes szabályait, rendjét a használatba adott helyiségek,
berendezések, felszerelések tételes jegyzékét jelen szerződés 6. sz. melléklete tartalmazza.

3.2. Önkormányzat szavatolja, hogy harmadik személynek fenti helyiségekre vonatkozóan nincs
olyan joga, amely az Egészségügyi Szolgáltatót a használatban korlátozza, vagy
megakadályozza.
3.3. Felek kijelentik, hogy a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek körébe
tartozó tárgyi feltételeket, melyeket Önkormányzat a háziorvosi körzetet korábban működtető
Eörsi Zsuzsanna Egészségügyi Szolgáltató Bt. számára 2011. december 11. napján biztosított,
Egészségügyi Szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja és használatra átadja.

Egészségügyi Szolgáltató feladatköre, jogai, kötelezettségei
4.1 Az Egészségügyi Szolgáltató a területileg illetékes felnőtt háziorvosai útján személyes és
folyamatos orvosi ellátást biztosít az orvosi rendelőben háziorvosonként a külön jogszabályokban
meghatározott rendelési időkereten belül, valamint indokolt esetben a beteg otthonában. Ezen
túlmenően ellátja a külön jogszabályban előírt egyéb speciális feladatokat is. Az Egészségügyi
Szolgáltató az ellátás rendjét a külön jogszabályban foglaltak szerint kialakítja. A rendelési idő
háziorvosonként jelen szerződés 4. sz. mellékletében kerül közzétételre.
4.2.Önkormányzat az általa kötelezően biztosítandó felnőtt és gyermek ügyeleti ellátást feladat átadási
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szerződés keretében ügyeleti szolgáltatóval biztosítja.
4.3.Az Egészségügyi Szolgáltató külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően biztosítja a háziorvosi
körzet működésének személyi feltételeit. A feladatok megfelelő ellátását ápolói személyzet
közreműködésével végzi.
4.4.Egészségügyi Szolgáltató felnőtt háziorvosa helyettesítéséről maga gondoskodik. Helyettesítését
csak az engedélyében szereplő orvos vagy erre a feladatra külön működési engedéllyel
rendelkező orvos láthatja el, aki a felnőtt háziorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek
megfelel. A helyettesítő személy nevét a 4. sz. mellékletben kell rögzíteni, a helyettesítő személy
nyilatkozatát e melléklethez kell csatolni. Rendkívüli esetekben a helyettesítésről az
Önkormányzatot, valamint a rendelőben megfelelő helyen elhelyezett hirdetményen az érintett
lakosságot haladéktalanul értesíteni szükséges. Amennyiben az Egészségügyi Szolgáltató a
felnőtt háziorvosa helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és e tényről az
Önkormányzatot nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért
korlátozás nélkül felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok
miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének. Ha a helyettesítő felnőtt háziorvos az
Önkormányzattal szerződési jogviszonyban lévő másik Egészségügyi Szolgáltató háziorvosa és
ellátási területe nem esik távol, azaz szomszédos a helyettesítendő háziorvos területével, indokolt
esetben jogosult a helyettesítést saját rendelőjében ellátni az Önkormányzat írásbeli engedélye
alapján. E tényről az illetékes háziorvos az érintett ellátási terület lakosságát előzetesen köteles
írásban tájékoztatni. Az indokolt eset fennállásáról a Budapest Főváros Kormányhivatal VI., VII.,
VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézete határoz.
4.5. Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a használatába adott rendelőhelyiségre és a hozzá tartozó
egyéb helyiségekre jutó működtetési költséget, amely nem tartalmazza a közös költséget, a
közüzemi szolgáltatóknak saját pénzeszközeiből téríti meg közvetlenül, ha a közüzemi mérő a
nevére van kiállítva, vagy közvetve, ha az Önkormányzat illetve a FESZ Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. nevén van. Ez utóbbi esetben Egészségügyi Szolgáltató az Önkormányzat vagy a
FESZ Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított számla, illetve a biztosított
dokumentáció alapján téríti meg a működtetési költséget.
4.6..Egészségügyi Szolgáltató viseli az Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott leltár szerinti
felszerelési jegyzékben beszerzési áron szereplő műszerek üzemeltetési költségeit. Köteles saját
pénzeszközeiből a rendelkezésére bocsátott felszerelési egységek, műszerek karbantartására,
felújítására oly szinten, hogy azok megfeleljenek a külön jogszabályban előírt
minimumfeltételeknek. A műszereket, készülékeket köteles az általa ellátott lakosság érdekében
térítésmentesen használni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírását
követő 15 napon belül a használatba adott és rendeltetésszerű használatra alkalmas orvosi
rendelőhelyiségek állagáról, berendezési tárgyairól, felszerelési egységeiről, műszereiről
jegyzőkönyv kerül felvételre, amely jelen szerződés 6. sz. mellékletét képezi. Egészségügyi
Szolgáltató jelen szerződés megszüntetése esetében a használatában lévő rendelőhelyiséget,
berendezési tárgyait, felszereléseit hiánytalanul a leltár szerint eredeti állapotban, illetve
természetes elhasználódásnak megfelelő állapotban a megszűnéstől számított 15 napon belül
köteles az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
4.7. Egészségügyi Szolgáltató a tulajdonában álló ingóságokat, berendezési tárgyakat, felszerelési
egységeket jelen szerződés megszüntetése esetén jogosult elszállítani.
4.8. Egészségügyi Szolgáltató köteles a használatba vett rendelőhelyiséget és az ahhoz tartozó egyéb
helyiségeket, berendezési tárgyakat, felszerelési egységeket rendeltetésszerűen használni, azok
állagát óvni. Egészségügyi Szolgáltató köteles tűrni az Önkormányzat által évente végrehajtandó
bérleményellenőrzést.
4.9.Egészségügyi Szolgáltató köteles gondoskodni felnőtt háziorvosainak és a háziorvosi körzet
működtetése keretében foglalkoztatott egyéb munkatársainak feladatai ellátásához szükséges és a
hatályos jogszabályokban előírt oktatásáról, továbbképzéséről, továbbá köteles gondoskodni arról
is, hogy foglalkoztatott munkatársai a jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel
rendelkezzenek.
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4.10.Egészségügyi Szolgáltató köteles haladéktalanul írásban értesíteni az Önkormányzatot, ha a
háziorvosi körzet működtetése bármilyen módon és formában veszélybe kerül, annak érdekében,
hogy az Önkormányzat megfelelő időben és formában a szolgáltatást továbbiakban biztosítani
tudja.
4.11.Egészségügyi Szolgáltató köteles évente február 15-ig legalább egy alkalommal, illetve külön
felkérésre írásban adatot szolgáltatni és tájékoztatni az Önkormányzatot tevékenységéről, jelen
szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott szempontok alapján, orvosi és üzleti titoktartás
sérelme nélkül. Egészségügyi Szolgáltató a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási
kötelezettségeit az adatvédelmi jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályokban
meghatározottak szerint teljesíti.
4.12. Egészségügyi Szolgáltató köteles saját pénzeszközeiből a rendelőhelyiség, a hozzátartozó egyéb
helyiségek üzemeltetésére, karbantartására, felújítására oly szinten, hogy azok megfeleljenek a
külön jogszabályban előírt minimumfeltételeknek a rendes gazdálkodás körét meg nem haladó
mértékben. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltetés, karbantartás, felújítás,
rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások tartalmi meghatározására irányadónak tekintik a
társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 56. §-ban foglaltakat.
Kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések
5.1.Egészségügyi Szolgáltató a használatba adott rendelőhelyiségben és a hozzátartozó egyéb
helyiségekben bármilyen jellegű beruházást, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét
meghaladó munkát kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az
Önkormányzat engedélye nélkül végrehajtott beruházási, átalakítási, felújítási munkálatok
esetében az Egészségügyi Szolgáltató köteles az eredeti állapot helyreállítására, a felmerülő károk
megtérítésére.
5.2.A háziorvosi körzethez tartozó terület Önkormányzat általi egyoldalú módosítása miatt
bekövetkezett az Egészségügyi Szolgáltatót ért kár esetén, az Önkormányzat kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi körzet
OEP általi finanszírozás keretében kapott egy éves összeget.
Egyéb rendelkezések
6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Egészségügyi Szolgáltató a használatba vett
rendelőhelyiséget, berendezési tárgyait, felszerelési egységeit, műszereit kizárólagosan jelen
szerződés tárgyát képező egészségügyi tevékenység céljaira használhatja, harmadik személyek
használatába nem adhatja, egyéb egészségügyi tevékenységi célú használatra az Önkormányzat
előzetes hozzájárulása alapján jogosult.
6.2. Az Önkormányzat a külön törvényben előírt – kötelező közszolgáltatás nyújtásáért fennálló felelősségéből következően jogosult jelen szerződésben foglaltak megvalósulását ellenőrizni. A
háziorvosi szolgálat folyamatos szakmai ellenőrzését a népegészségügyi intézet látja el.
6.3. Jelen szerződés
a.) megszűnik:
• a határozott idő elteltével,
• Egészségügyi Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
• finanszírozási szerződés megszűnésével,
• egyéb jogszabályban meghatározott esetekben.
b.) megszüntethető:
• közös megegyezéssel,
• mindkét fél részéről közölt 6 hónapos rendes felmondás útján,
• Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben a
felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény
kiküszöbölésére az Egészségügyi Szolgáltató részére írásban biztosított 30 napos
határidő eredménytelenül letelik:
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-

-

-

területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
és az Egészségügyi Szolgáltató a jogszabályban foglalt személyi és tárgyi
feltételeket tartósan nem teljesíti, vagy a jelen szerződést megszegi,
a használatba adott háziorvosi rendelőhelyiség és tartozékainak engedélytől
eltérő használata esetén,
a használatba adott rendelőhelyiségben engedély nélkül, vagy engedélytől
eltérő beruházási, átalakítási, felújítási és a rendes gazdálkodás körét
meghaladó munkálatok elvégzése esetén,
ha az Egészségügyi Szolgáltató háziorvosai személyében – praxisjog
átruházásából, folytatásából, egyéb okból - bekövetkező változás az adott
körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
ha az Egészségügyi Szolgáltató, illetve háziorvosa nem rendelkezik:
érvényes működési engedéllyel,
érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes praxisjogra vonatkozó engedéllyel, vagy
önálló egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát
bármely okból elveszti.

•

Önkormányzat részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással, amennyiben az
Egészségügyi Szolgáltató ellen súlyos szakmai, etikai vagy büntetőjogi eljárás során
jogerős elmarasztaló döntés született,

•

Egészségügyi Szolgáltató részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
-

ha az egészségügyi szolgáltató működéséhez szükséges feltételek olyan
súlyosan hiányoznak, hogy az lehetetlenné teszi a feladat ellátását,
ha az Önkormányzat jelen szerződésbe ütköző súlyos magatartást tanúsít:
ilyen magatartásnak minősül, ha a szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás
ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást írásbeli
felszólítás ellenére tovább folytatja.

6.4..Jelen szerződés közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél
által történő azonnali hatályú felmondás esetén az azonnali felmondásra okot adó fél köteles a
másik fél kárait teljes összegben megtéríteni. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti
a szerződés módosítását szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák,
szakmai jogszabályok lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt
körülmény megváltozása esetén.
6.5. Ha az Önkormányzat – érdekkörében bekövetkező körülmény folytán- tovább nem képes a
háziorvosi rendelőhelyiséget az Egészségügyi Szolgáltató számára jelen szerződési feltételek
szerint biztosítani, köteles más rendeltetésszerű használatra alkalmas helyiséget az Egészségügyi
Szolgáltatónak rendelkezésére bocsátani.
6.6.Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges
eltéréseket elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos szakmai kérdésekben
a Budapest Főváros Kormányhivatal VI., VII., VIII., IX. Kerületi Népegészségügyi Intézet
valamint a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
6.7..Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalás útján egyezség keretében fogják rendezni.
6.8..Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen szerződés valamely rendelkezése bármely okból
érvénytelenné válik, az önmagában a szerződés egészének érvénytelenségét nem vonja maga után.
6.9.Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az
érvénytelen rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabálynak és a felek
akaratának érvényesen megfeleljenek.
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III. fejezet
7.1. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási
jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
7.2. Jelen előszerződéshez csatolt 1-6 sz. mellékletek jelen előszerződés, valamint a jelen előszerződés
alapján megkötendő szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Szerződő felek jelen előszerződést
elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és napon
jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. június

………………………………………
dr. Bácskai János
polgármester
Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata

……………………………………………
Egészségügyi Szolgáltató

Záradék
Jelen szerződés alapján érvényesülő feladatmegosztás az érintett lakosság egészségügyi ellátásának
színvonalát hátrányosan nem befolyásolja.

…………………………………………….
VI., VII., VIII., IX. Kerületi Tiszti Főorvos

Mellékletek:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:
3. sz. melléklet:
4. sz. melléklet:
5. sz. melléklet:
6. sz. melléklet:

Háziorvosi körzet működtetése körében irányadó szakmai jogszabályok
jegyzéke.
A területi ellátási kötelezettséget képező terület utcajegyzéke az ellátást
végző háziorvosok szerinti csoportosításban.
Finanszírozási szerződés.
Az ellátás rendje (rendelési idő, helyettesítő személyek)
Éves tájékoztató elkészítésének szempontjai.
A rendelőhelyiség berendezési tárgyairól, felszerelési egységeiről,
műszereiről készült jegyzék, valamint az előbb felsoroltaknak
átadáskori állagáról készült jegyzőkönyv.
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1. számú melléklet
Háziorvosi körzet működtetése körében irányadó
szakmai jogszabályok jegyzéke
Hatályos törvények
2003. évi LXXXIV. tv.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2000. évi II. tv.

Az önálló orvosi tevékenységről

1997. évi CLIV. tv.

Az egészségügyről

1997. évi LXXXIII. tv.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, egységes
szerkezetben a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm.
rendelettel

1997. évi XLVII. tv.

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről

2011. évi CLXXXIX. tv.

Magyarország helyi önkormányzatairól

Hatályos kormányrendeletek
96/2003. (VII. 15.) Korm r. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
313/2011. (XII. 23.) Korm. r. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról
43/1999. (III. 3.) Korm. r.

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból
történő finanszírozásának részletes szabályairól

284/1997. (XII. 23.) Korm. r. Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjáról
102/1995. (VIII. 25.) Korm. r.A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és
annak ellenőrzéséről
63/2006. (III.27.) Korm. r.

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének
megállapítása, valamint folyósításának részletes szabályairól

Hatályos EüM rendeletek
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM r.Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről
kiadásáról
40/2004. (IV. 26.) ESzCsM r.Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi
alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről

11

60/2003. (X. 20.) ESzCsM r. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről
64/2011. (XI. 29.) NEFMI r. Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos
továbbképzéséről
1/2003. (I. 21.) ESzCsM r.
és a támogatás összegéről

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről

4/2000. (II. 25.) EüM r.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

Hatályos NM rendeletek
19/1998. (VI. 3.) NM r.

A betegszállításról

18/1998. (VI. 3.) NM r.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről

63/1997. (XII. 21.) NM r.

A fertőző betegségek jelentésének rendjéről

2/2004. (XI.17.) EüM r.

Az egészségügyi szolgáltatók, és működési engedélyük
nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

27/1996. (VIII. 28.) NM r.

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek
bejelentéséről és kivizsgálásáról

20/1996. (VII. 26.) NM r.

Az otthoni szakápolási tevékenységről

13/1992. (VI. 26.) NM r.

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának
megállapításáról

20/1991. (IX. 5.) NM r.

Az orvosi bélyegzőkről

19/1991. (XI. 5.) NM r.

A gyógyszerek rendelésének, kiadásának és felhasználásának
ellenőrzéséről
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2. sz. melléklet

A 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet
területi ellátási kötelezettséget képező terület utcajegyzéke

IATORIA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. – Dr. Eörsi Dániel
Balázs B. u. 3,5.
Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,101,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29.
Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35.
Ferenc krt. 13,15,17,19,21,39.
Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,14.
Liliom u. 7,13,15,17,19,21,23.
Mester u. 22,24,32,34,36,38,40,44,46,48.
Páva u. 4,6,14,18,19,20.
Thaly K. u. 19.
Tompa u. 17,19,21,23.
Üllői út 73,75,77,79.
Viola u. 2,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,48,50,52.
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4. sz. melléklet

A 17. sz. felnőtt háziorvosi körzet
ellátási rendje
(rendelési idő, helyettesítő személyek)

IATORIA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT. – Dr. Eörsi Dániel

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek (változó)du:

Helyettesítés rendje:

15.00 – 19.00
08.00 – 12.00
15.00 – 19.00
08.00 – 12.00
15.00 - 19.00

Dr. Kamondi Zsuzsanna saját rendelőjében
Dr. Hilgert Géza saját rendelőjében
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5. sz. melléklet

Éves tájékoztató elkészítésének szempontjai

1. Háziorvos neve
2. Rendelés helye

3. Ellátandó lakosságszám
4. Kártyaszám
5. Statisztikai jellemzők az adott időszakról:
•
•
•
•
•
•
•
•

a praxisba bejelentkezettek száma
a praxisból kijelentkezettek száma
a rendelésen megjelent betegek száma
a lakáson ellátott betegek száma
nővérlátogatások száma
otthoni halálesetek száma és oka
védőoltásban részesültek száma (influenza, Hepatitis B, stb.)
Összes ellátás:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

EKG vizsgálatra utalt,
laboratóriumi vizsgálatra utalt
RTG vizsgálatra utalt
egyéb szakrendelésre utalt
összes szakrendelésre utalt
kórházba utalt (acut, illetve chronicus bontásban)
otthonápolásra utalt

6. Szakrendelésekkel, kórházakkal való együttműködés, problémák
7. A praxis fejlesztési adatai
8. Civil szervezetekkel való kapcsolatok
9. Ápolási díjra javasoltak száma
10. Javaslatok a lakosság egészségügyi alapellátásának megvalósítható javítására
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