
BUDAPEST FoVAROS XVI. KERIJLETI oNKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kdsziilt a Polgtirmester 2020. mdjus 27. napjdra tervezett ddntdsek meghozatala cdljdb6l
Kdszitette: Milller Kinga intdzmdnyi irodavezet1, Lakatosnd Aveges Erikn intdzmdnyi
referens

Trirgr: Javaslat rij hazi gyermekorvosi kdrzet l6trehozris6ra

Tisztelt K6pvisel6 asszony/rir!
Tisztelt Eg6szs6giiryi 6s Szoci{lis bizottsrigi tag!

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormanyzat K6pvisel6-test0let6nek 2612019. (X[. 16.)
dnkormrinyzati rendelete (tov6bbiakban: Eii. rendelet) sz6l az eg6szs6giigyi alapell6t6si
k6rzetek meghat6roz6srir6l.
Az Eii. rendelet 3. $-a meghatflrozza, hogy 13 hazi gyermekorvosi kdrzet l6tja el az
alapell6t6si feladatokat, a 2. mell6klet tartalmazza a hazi gyermekorvosi kdrzetek kcizter[let
jegyzdkdt 6s tdrk6pdt.

(lj ryermekorvosi ktirzet l6trehozdsdra Mert van sziiksdg, mert a bekdltdz6 csatidok
szttmt, al oly m6rt6kben megntitt az egy orvosra jut6 paciensek sziima, hogy az mrir nem teszi
lehet6v6 az optimdlis betegell6t6st. A kdrzet l6trehozls6t az Onkormanyzat Kdpvisel6-
testiilete tinnogatta a21612019. (V. 8.) Kt. szdmri hatiLrozatbval (2. melldklet).

Az 6n6ll6 orvosi tevdkenysdgr<il sz6l6 2000. dvi IL tdrv6ny 1.-2. $-a alapjrin a praxisjog az

egdszs6gilgyi dllamigazgat6si szew Allal, orvos rdsz6re adott 6n6ll6 orvosi tevdkenysdg
nffit6sara jogosit6 enged6lyben foglalt, szemdlyhez kdtdtt jog, mely alapjan 6n6ll6 orvosi
tev6kenys6g teriileti ellatasi kdtelezetts6ggel, meghatiirozott kdrzetben v6gezhet<i. A
haziorvos 6n6ll6 orvosi tevdkenys6get csak szem6lyesen folyathat az dnkormiinyzat 6ltal

meghatarozott haziorvosi kdrzetben, a praxisjogot enged6lyez6 hatrirozat v6glegess6

val6s6t6l.
Az egdszs6gtigyi alapellAtdsr6l sz6l6 2015. dvi C)OilIL tdrv6ny (Eii. tv') 6rtelmdben:

6. $ (l) A teleptil6si dnkorm5nyzat k6pvisel6-testiilete - a Korm6ny riltal kijelOlt praxiskezelti

6ltal megadott szempontokat figyelembe vdve - rendeletben megrillapitja 6s kialakitja az

egdszs6giigyi alapell6tasok kdrzeteit. ...

(2) Az (1) bekezd6s szerinti kdrzetek meg6llapitasa 6s kialakitrisa sor6n ki kell k6mi az

alapelldtris6rt felel6s orsz6gos m6dszertani inl,zet ...., valamint a miik6d6si enged6ly

kiad6srlra hatdskdrrel rendelkez6 egdszs6gtigyi llarnigazgatdsi szerv v6lemdny6t is.

5. $ (2) Az alapell6tds nyujteset 6rint6 jogviszony megviiltoztatdsar6t sz6l6 ddnt6s6nek

meghozatala sor6n a teleptildsi dnkorm6nyzat kik6ri az alapellatast v6gz6 orvos....

v€lemdny6t.

Fentieknek megfelel6en rendelettel a 14 kdrzet akkor hozhat6 l6tre, ha van orvos, aki a praxis

enged6ly6rt folyamodna, 6s vele az dnkormrinyzat feladatell6t6si szerz6d6st ktit'

A 14 k6rzetb6l 6116 javaslat elk6sziilt az Eii. rendelet megalkot6s6nak el6kdszit6s6vel egy

id6ben, azonban a praxis ldtrehoz6sara nem volt m6d, mert a praxis betdltds6re mdg nem volt
jelentkez6, csak 6rdekl6d6.
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Az lij praxis l6trehozis6val kapcsolatos, az Eii. tv. 5. $ (2) bekezd6se 6s (6). g (2) bekezddse
szerinti egyeztetdst, v6lem6nyez6si eljardst lefolltattuk, szint6n az Eii. rendelet
megalkot6sanak el6k6szitdsekor. (Az Allami Eg6szs6gtigyi Ell6t6 Kdzpont v6lem6ny6t az 3.
mell6klet, a Budapest F6vtiros KormriLnyhivatala XIV. keriileti N6peg6szs6giigyi Osztdlyrinak
v6lem6ny6t a 4. melldklet, a hi2i gyermekorvosok nyilatkozal l az 5, mell6klet tartalmazza).

Az Eti. rendelet megalkotiisakor az el6terjesadsben jeleaem, hogy az el6k6szitett, 14 k6rzetre
b6viil6 gyermekorvosi kdrzetek felosztrlsa akkor l6phet hat6lyba, ha van komoly 6rdekl<id6 a
feladat elldtrisdra. Ennek drtelm6ben, amennyiben az tj k&zet ell6t6sa kapcsAn javaslatot
tudok tenni feladatell6t6si szerz6d6s megkdt6sdre egy hiai gyermekorvossal, azzal
egyidejrileg terjesztem majd el6 az rij rendelet m6dosit6srira vonatkoz6, ez irinyt
javaslatomat.

A praxist a K6pviseki- test0let m6jusi dcint6sdt kdvet6en meghirdetttik, melyre tdbb 6rdekl6d6
volt, de Cheriefn6 Dr. Gimesi Anna M6ria gyermekorvos az, aki val6ban szand6kozik
betdlteni a praxist. Ez alapjin javaslatot teszek az Eii. rendelet m6dositrisrlra, 6s ezzel a 14

hdzi gyermekorvosi kdrzet hatiilyba l6ptet6s6re.

Cheriefnd Dr. Gimesi Anna Mriria (pecs6tszrlm: 39901) hiai gyermekorvos 2020. {prilis 20-
in lelezte, hogy a XIV. hrizi gyermekorvosi kdrzet praxisjog6t szeretn6 megkapni, es az

onkormanyzattal feladatellatrisi szerz6d6st szeretne k6tni a teriileti ell6tasi kdtelezetts6ggel
bir6 kdrzet elkltisrira. A praxisjog megszerzdsdhez k6ri a tisztelt Kdpvisel6-testiilet
hozz|jarul sar (6. sz. mell6klet), mely hozz6jarule$ most a polg6Lrmester adhat meg.

A hfui gyermekorvosi praxis ell6t6srira vonatkoz6 szakmai feltdtelek biaositottak Cheriefnd
Dr. Gimesi Anna Mriria szem6lydben. Szakmai vdgzetts6ge (6ltal6nos orvosi diploma,
csecsem6- 6s gyermekgy6gyasz szakvizsga, gasaroenterol6giai szakvizsga) 6s szakmai
gyakorlatai alatt szerzett tapasztalatai alapjrln megfelel minden kritdriumnak, amely a
feladatelladshoz sziiks6ges.
A praxisjog megszerz6sdhez valamennyi dokumentum rendelkez6sre 6ll (6. szrimri mell6klet).

A praxisjog jogszab6lyi felt6telei az ellszerzbdds alliri"s,ilt kdvet6en biaositottak az 6nill6
orvosi tev6kenysdgr6l sz6l6 2000. 6vi II. tdrv6ny 6s az 6nall6 orvosi tev6kenys6gr<il sz6l6 2000.

dvi II. tdrvdny vdgrehajtrisar6l sz6l6 313/2011. Qil. 23.) Korm. rendelet alapjrln.

A XIV. kdrzet letrehoz6s6val valamennyi kdrzet kdzteriiletlegyzdke vfltozott, ezdrt az maga

utrin vonja a i3 kdrzetre kdtdtt szerz<id6s m6dositds6t, mivel azok mell6klete lartalmazza a

kdrzetek kdaeriiletjegyz6k6t. E mellett a szerz6d6sek 6ttekint6se alapjan pontositjuk az

tigyeleti ell6t6sra vonatkoz6 r6szt, mely igy mitr halfuoz,ottabban hivatkozik a vonatkoz6

jogszab6lyra; valamint a v6llalkoz6 6kal fizetendb kiad6sok rdszletezdsndl pontositjuk, hogy a

karbantartasi kiadasok megoszlasrinak elv6t a XVI. ker[let Kertvrlrosi Eg6szsdgiigyi

Szotg6latrival (tov6bbiakban: KESZ) fenn6ll6 meg6llapod6s tartalmazza. Az alapell|tits

vezeiSidvel 6s k6pviselSj6vel tSrt6nt egyeztet6sek sorri,n a KESZ irrisban rdgzitette, hogy mit
jelentenek u rre.r6d6sbe, emlitett, a KESZ riltal elv6gzett karbantartrisi 6s egy6b feladatok.

Ezt a megallapodds r6sz6vd teszik.

A jogalkotasr6l sz6l6 2010. 6vi GXXX. tdrvdny 17. $- 6ban foglalt el6zetes hat6svizsg6lat

iisszefoglal6sa:
A tervezett jogszabdly valamennyi jelent6snek it6lt hatfsa.
E kiirben a Jat. szerint ,,kiil6ndsen" a k6vetkez6 kateg6ri6kat kell vizsg6lni.

1, A jogszabily tirsadalmi, gazdasigi, k6lts6gvet6si hatdsai
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- A tervezet t{rsadalmi, gazdasdgi hatrisa: A tervezetnek pozitiv hatiisa van a
betegell6t6sra, hisz a hazi gyermekorvosi ell6t6s esetdben csdkken az egy orvos riltal
ellAtand6 gyermekek sziirna. Kimutathato gazdasdgi hat6s nincs.

- A tervezet ktilts6gvet6si hatrisa: A tervezetnek kdlts6gvetdsi hat6sa nincs.
- A jogszabdly ktirnyezeti 6s eg6szs6gi kiivetkezm6nyei: Nincsenek kimutathat6

kdmyezeti hat6sok. A jobb betegell6tds pozitiv egdszs6gtigyi kdvetkezm6nyekkel jar.
- A jogszab{ly adminisztrativ terheket befolydsol6 hatisai: A rendelet megalkotrisa,

annak el6k6szitdse magas szintri adminisztrativ terhet jelentett, de a betegell6t6s
szempontj rib6l az adminisztrativ feladat ell6tdsa magas fontoss6gri.

2. A jogszabdly megalkot6srlnak sziiks6gess6ge, a jogalkotis elmaraddsinak vfrhat6
ktivetkezm6nyei: A jogalkot6s sztksdgessdg6t a jobb feltdtelek megeremtdse indokolja.

3. A jogszabdly alkalmazdsihoz sziiks6ges szem6lyi, szervezeti, tdrryi 6s p6nziiryi
felt6telek: A triLrgyi felt6telek adottak, a Szabadftild riti rendel<i kialakit6sakor tervezett
volt az rij praxis elhelyezdse a rendel6ben. A szemdlyi feltdtel a praxist betdlt6 orvos
megl6te.

K6rem a tisztelt Kdpviseki 6s Eg6szs6giigyi 6s Szoci6lis bizotts6gi tag asszon)'tlurat, hogy az
El6terjeszt6s mell6klet6ben szerepl6 rendelettervezetet 2020. mijus 25-6n 12 6rriis ig6ny
szerint 6szrevdtelezni 6s v6lem6ny6t a kovacspeter@bn I 6.hu e-mail cimre megkiildeni
sziveskedjen.

Rendeleti javaslat: Budapest F6viiros XVI. keriileti dnkormiinyzat
Polg6rmestere - a katasztr6fav6delemr<il 6s a hozzd
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositasar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin - megalkotja
Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormrlnyzat K6pvisel6-
testiilet6nek az egdszs6gtigyi alapell6t6s kdrzeteinek
meghatarozdsiir6l sz6l6 2612019. (XII. 16.) dnkormdnyzati
rendelet m6dositasar6l s2616 ....12020. (.....) dnkormrinyzati
rendelet6t.

Hatririd6: 2020. m|jts 27 .

Fele[6s: Kov6cs P6ter polgiirmester

Hatfrozati javaslat L: Budapest F6vriros XVL keriileti Onkorm6nyzat
Polgiirmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzA

kapcsol6d6 egyes t<irvdnyek m6dositrisar6l sz6l6 2011. dvi

CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin - gondoskodik
az eg6szs6giigyi alapell6t6sr6l s26162015. 6vi CXXIII.
tdrv6ny. 7. $-6ban foglalt adatszolgdltat6s teljesit6s6r6l az

eg6szs6giigyi 6llamigazgat6si szerv fel6.

Hatrirido: 2020. jriliusl6.
Felel<is: Kov6cs Pdter polg6rmester

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormrinyzat
Polg6rmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzi
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6s6r6l sz6l6 2011. 6vi
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Hatirozati javaslat II.:



Hatirozati javaslat III.:

Hatdrozati javaslat IV.:

Hat6rid<i: a feladat-ell6t6si szerz6d6s al6ir6sara 2020. jtlius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester

Budapest Fovaros XVI. keriileti Onkormanyzat
Polgdrmestere - a kalasztrifavddelemr6l 6s a hozzd
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6srfu6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tdrvdny 46. $ (4) bekezddse alapj6n -j6v6tagyja a

Dr, Baranyi Judit 6ltal k6pviselt Baramed Eg6szs6giiryi
Kft. kdrzetm6dosit6s miatti feladat-elldt6si
szerz<iddsm6dos illsitt az Eloterjeszt6s 8. mell6klete szerinti
tartalommal.

Hatririd6: a feladat-ell6t6si szerz6d6s m6dositasanak
al6ir6srira 2020. jflius 1.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgrirmester

Budapest F6viiros XVL kertleti Onkorm6nyzat

Polg6.rmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzi
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositrisar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVI. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjan - j6vahagyja a

M6sziros Eleontira (sziil.: Dr. Szab6 Eleon6ra) 6ltal
k6pviselt DONAMED dr. Szab6 Eg6szs6giiryi Kft-
kdrzetm6dosit6s miatti feladat-ell6t6si szerz6ddsm6dosit6s6t

az El6terjesztds 9. mell6klete szerinti tartalommal.

Hatririd6: a feladat-ell6t6si szerz6dds m6dosit6srinak

al6ir6srira 2020. jflius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrirmester
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CXXVIIL tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjan - a Budapest
Fovrfuos XVI. kertileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
az egdszs6gtigyi alapeltdt6s k<irzeteinek meghatriroz6silr6l
sz6l6 2612019. (XII. 16.) dnkormiinyzati rendelet szerinti,
teriileti ell{it6si k6telezetts6ggel rendelkez6 XIV. h6zi
gyermekorvosi ktirzet (telephely: 1164 Budapest,
Szabadftjld [t 18.) elkitdsra feladatellitAsi szerz6d6st kivrin
ktitni Cheriefn6 Dr, Gimesi Anna Mriria hini
ryermekorvossal, ez6rt Cheriefn6 Dr. Gimesi Anna
Mdri6val a h6zi gyermekorvosi praxisjog megszerz6s6hez
az El<iterjesa6s 7. mell6klete szerinti tartalommal
el6szerzdd6st ktit.
A praxisjog megszerz6s6t kdvet6en Budapest F6varos XVI.
keriileti Onkorm inyzat a Cheriefnd Dr. Gimesi Anna Maria
6ltal k6pviselt B,N. Gyermekryriry{szati 6s

Gasztroentero16giai Eg6szs6giiryi Bet6ti Tdrsasiggal
feladat-ell{tisi szerz6d6st ktit, 6s hazi gyermekorvoskdnt
foglalkoztatja Cheriefn6 Dr. Gimesi Anna M6ri6t.
A polgrlrmester az eloszerzod5s megkdtesdt 6s a praxisjog
megszerz6sdt k6vet6en irja a[6 a feladat-ell6t6si szerz6ddst.



Hatdrozati javaslat V.:

Hatirozati javaslat VI.:

Hatdrozati javaslat YII.:

Hatdrozati javaslat YIII.:

Budapest F6varos XVI. kertileti Onkormanyzat
Polg6rmestere - a kalaszlrlfav6delemr6l 6s a hozzir
kapcsol6d6 egyes ttirvdnyek m6dositdsar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t6rvdny 46. $ (4) bekezddse alapjtu -j6vrihagyja a

Dr. Demeter Gabriella dltal k6pviselt Aranyalma
Eg6szs6giiryi Kft. kdrzetm6dosit6s miatti feladat-elkit6si
szerz6d6sm6dositAs t az El6tedesztds I 0. mell6klete szerinti
tartalommal.

Budapest F6varos XVI. keriileti 0nkormanyzat
PolgriLrmestere - a kalasztr6favddelemr6l es a hozzi
kapcsol6d6 egyes t6w6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapj 6n -j6v6hagyja a

Dr. Sebes Erzs6bet 6ltal k6pviselt Seblat Bt.
kdrzetm6dosit6s miatti feladat-ell6tAsi szerz6ddsm6dosit6sdt
az El6terjesztds 11. melldklete szerinti tartalommal.

Hat6rid6: a feladalell6tasi szerzrid6s m6dositris6nak
alair6srira 2020. jtlius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirmester

Budapest F6v6ros XVI. keriileti 0nkormrinyzat
Polg6rmestere - a kataszt r6fav6delemr<il 6s a hozzit
kapcsol6d6 egyes tdrvdnyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. t6rv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjrin - j6vahagyja a

Dr. Ember Ir6n riltal k6pviselt Ember HAzi-
Gyermekorvosi Bt. k6rzetm6dosit6s miatti feladat-elldt6si
szerz6d6sm6dosftes az El6terjesa6s 12. melldklete szerinti
tartalommal.

Hatririd6: a feladat-ell6tasi szerz6dds m6dosit6sdnak
al6ir6sriLra 2020. jrilius 1.

Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester

Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormiinyzat
Polg6rmestere - a katasztr6favddelemnil 6s a hozzd

kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6 2011. 6vi

CXXVIIL tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n -j6vahagyja a

Dr. Aranyos Agnes riltal k6pviselt Pediart's
Bt.kdrzetm6dosit6s miatti feladat-ell6t6si

szerz6d6sm6dos itdsdl az El6terjeszt6s 13' mell6klete szerinti
tartalommal.

Hat6rid6: a feladat-ellitiisi szerz6d6s m6dositasanak

aldirasara 2020. jrilius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgdrmester
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Hatririd6: a feladat-ell6tasi szerz6d6s m6dosit6srinak
aldinisdra 2020. jrilius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgdrmester



Hatdrozati javaslat IX.:

Hatirozati javaslat X.:

Hatirozati javaslat XL:

Hatirozati javaslat XII.:

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormrinyzat
Polgdrmestere - a katasztr6fav6delemr6l ds a hozztt
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
C)O(VIII. t6rvdny 46. $ (4) bekezddse alapj6n -j6v6hagyja a
Dr. Luk{cs Zsffia 6ltal k6pviselt Sashalom
Gyermekorvosi Kft. kdrzetm6dositris miatti feladat-elkitdsi
szerz6d6sm6dositasal az Eloterjesads I 4. mell6klete szerinti
tartalommal.

Hatrirido: a feladat-ell6t6si szerz6d6s m6dosit6srinak
alilirdsilra 2020. jtlius 1.

Fele16s: Kov6cs P6ter polg6rmester

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm6nyzat
PolgriLrmestere - a kalaszlr6fav6delemr6l es a hozzi
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6srir6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVUI. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n -j6v6hagyja a

Dr. Imre Tam{s 6ltal k6pviselt Med-Ped Bt.
kdrzetm6dositiis miatti feladalell6t6si szerz6d6sm6dositrls6t
az El6terjesztds 15. melldklete szerinti tartalommal.

Hat6rid6: a feladatell6t6si szerz<idds m6dosidsanak
aliirdsara 2020. jrilius l.
Felelos: Kov6cs P6ter polgrirmester

Budapest Ftiviiros XVI. kertileti dnkormrinyzat
Polgii'rmestere - a katasar6fav6delemr6l es a hozzd
kapcsol6d6 egyes t6rvdnyek m6dositrlsar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVIII. tcirv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapj6n - j6v6hagyja a

Dr. Czeilinger Zsolt Alta'l k6pviselt 3D MED Bt'
kdrzetm6dosit6s miatti feladat-ell6t6si szerz6d6sm6dosit6s6t

az El6terjesa6s 16. mell6klete szerinti tartalommal.

Hatririd6: a feladarell6tdsi szerz6d6s m6dosit6srinak
aldir6s6ra 2020. jrilius 1.

Felel6s: Kov6cs Pdter polg6rmester

Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm6nyzat

Polgirmestere - a katasztr6fav6delemr6l 6s a hozzh

kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. dvi
CXXVIII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezd6se alapjan -j6vahagyja a

Dr. Urbdnyi M6ria riltal k6pviselt Pediitrin Bt'
ktirzetm6dositiis miatti feladat-elliitiisi szerz6ddsm6dositas6t

az El6terjesztds 17. melldklete szerinti tartalommal.

Hatririd6: a feladat-ell6dsi
al6ir6srira 2020. jrilius 1.

szerz6d6s m6dosit6siinak

Felel6s: Kov6cs P6ter polgrirmester
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Hatdrozati javaslat XIII.:

Hatdrozati javaslat XIY.:

Hatdrozati javaslat XV.:

Budapest, 2020. m6jus 14.

Hatririd6: a feladat-ell6t6si szerz6d6s m6dosit6srinak
alflirilsitra 2020. jflius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester

Budapest Ftlvaros XVI. keriileti Onkorm6nyzat
Polg6rmestere - a katasZr6favddelemr6l 6s a hozzir
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dositisar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVil. t6rvdny 46. $ (4) bekezd6se alapj dLn - j6v6hagyja a

Dr. Ricz Agota 6ltat k6pviselt Dr. R6cz Agota Bt.
kdrzetm6dosit6s miatti feladat-ellAtAsi szerz6ddsm6dositas6t
az El6terjeszt6s 19. mell6klete szerinti tartalommal.

Hatarid6: a feladat-ellitiisr
al6iras6ra 2020. jtlius L
Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirmester

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrlnyzat
Polg6rmestere - a katasztr6fav6delemr<il es a hozz{
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sar6l sz6l6 2011. 6vi
CXXVI. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapj rin - j6v6hagyja a

Dr. Csap6 Katalin 6ltal k6pviselt Dr. Csap6 Bt.
k0rzetm6dositiis miaui feladat-elliitisi szerz6d6sm6dosit6s6t

az El6terjesztds 20. mell6klete szerinti tartalommal.

Hatirid<i: a feladat-ell6t6si szerz6d6s m6dositrisanak
aliir6sdra 2020. jrilius 1.

Felel6s: Kov6cs P6ter polg6rmester

szerztidds m6dosit6s6nak

Acs Anik6
alpolg6rmester
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jegyzo

Budapest F6viiros XVL keriileti Onkorm6nyzat
Polg6rmestere - a kataszh6favddelemr6l 6s a hozzd
kapcsol6d6 egyes tdrv6nyek m6dosit6sdr6l sz6l6 2011. 6vi
C)O(V[I. tdrvdny 46. $ (4) bekezd6se alapjan - j6vahagyja
Dr. Lezsik Eva ery6ni vdllalkoz6 kdrzetm6dosit6s miatti
feladat-ell6t6si szerz<iddsm6dositdsAt az El6terjesads 18.

melldklete szerinti tartalommal.

#?:::i'#,-'ontb6rmegrerer6:



Mell6kletek:
1. szrimri melldklet: rendeleti javaslat
2. szrimri mell6klet: A Kdpvisel6- testiilet 21612019. (V. 8.) Kt. szinnthatirozata
3. szrimt melldklet: Az Allami Egdszsdgiigyi Ellet6 Kdzpont vdlemdnye
4. szimu mell6klet: Budapest F<iviiros Kormiinyhivatala XIV. keriileti N6peg6szs6gtigyi

Oszt6ly6,nak v6lem6nye
5. szrimri mell6ktet: A hazi gyermekorvosok nyilatkozata
6. sz. mell6klet: Cheriefnd Dr. Gimesi Anna Miiria k6relme, valamint Cheriefn6 Dr.

Gimesi Anna Mdria riltal benyrijtott, 6s az Onkormri'nyzat 6ltal bekdrt dokumentumok
7. sz. mell6klet: El6szerz6d6s lervezel
8. sz. melldklet: Dr. Baranyi Judit 6ltal k6pviselt Baramed Egdszs6giigyi Kfl.

szerz6d6sm6dosit6sa
9. sz. melldklet: M6szaros Eleon6ra (sztil.: Dr. Szab6 Eleon6ra) 6ltal k6pviselt

DONAMED dr. Szab6 Eg6szs6giigyi Kft. szerz6d6sm6dositrisa
10. sz. mell6klet: Dr. Demeter Gabriella 6ltal k6pviselt Aranyalma Eg6szs6gi.igyi Kft.
1 I . sz. mell6klet: Dr. Sebes Erzsdbet 6ltal kdpviselt Seblat Bt. szerz6ddsm6dosit6sa
12. sz. melldklet: Dr. Ember Ir6n 6ltal k6pviselt Ember HriziGyermekorvosi Bt.

szerzoddsm6dosit6sa
13. sz. metldklet: Dr. Aranyos Agnes ri{tal k6pviselt Pediart's Bt. szerz6d6sm6dosit6sa
14. sz. mell6klet: Dr. Luk6cs Zsbfra iltal k6pviselt Sashalom Gyermekorvosi Kft.

szerz6d6sm6dosit6sa
15. sz. melldklet: Dr. lmre Tam6s 6ltal kdpviselt Med-Ped Bt. szerz6d6sm6dosit6sa

16. sz. mell6klet:Dr. Czeilinger Zsolt 6ltal kdpviselt 3D MED Bt. szerz6d6sm6dositrisa

17. sz. mell6klet: Dr. Urbrlnyi.MAia 6ltal k6pviselt Pedi6trin Bt. szerz6ddsm6dositiisa
18. sz. mell6klet: Dr. Lezsiik Eva egy6ni v6llalkoz6 szerz6d6sm6dosit6sa

19. sz. mell6klet: Dr. R6cz Agota riltal kdpviselt Dr. R6cz Agota Bt. szerz6d6sm6dosit6sa

20. sz. mell6klet: Dr. Csap6 Katalin 6ltal k6pviselt Dr. Csap6 Bt. szerztid6sm6dosit6sa

V6lem6nyez6sre AVasolt bizottsris
Egdszsdgtigyi ds Szocirilis Bizottsdg
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