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BUDAPEST FOVAROS XVI. KERULETI oNKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kdszillt a Polgarmester 2020. mdjus 27-re tervezelt hatdrozaldnak meghozatala cdlidb6l

Kdszitette: Lakntosni Uveges Erika inldzmdnyi referens

Tirgr: Javaslat a Dr. Becze
hrLiorvossal kdtdtt
szerz6d6s m6dositisiira

Adiim felnott
fetadarell6trisi

Tisztelt K6pvisel6 asszony/tr!
Tisztelt Eg6szs6giigyi 6s Szoci{lis bizottsrigi tag!

Dr. Becze Adam felnott hriziorvossal Budapest Fovriros XVl. kertileti Onkorm tnyzata (a
tovribbiakban: Onkormiinyzat) 2015. jtnius l. napjrin Fetadaretl6t6si szerz6ddst (a
toviibbiakban: Szerzodds) kdtdtt 2015. jtnius l. napjAt6l 5 dvig terjed<i, hatiirozott id6re.
A hatiirozott idejri Szerz6dds 2020. m6jus 31. napjdn j6r le.

Dr. Becze Aaem ZOZO. m6jus 7. napjdn az 0nkorm6nyzat. feld benytjtott nyitatkozat6ban (1.
sz6mri melldklet) jelezte, hogy az riltala k6pviselt LOGIATRIA BT. Hriziorvosi szolgirlat a

hatdrozott id6 letelte ut6n tovdbbra is szeretn6 ell6tni a praxist, 6s amennyiben az
Onkormdnyzat ehhez hozzAlArul, akkor a tov6bbiakban hatirozatlan idejii szerzriddst kiviinna
kdtni. A nyilatkozatban emlitett rendeldsi id<i v6ltoaatris6nak megbesz6l6s6re a

veszdlyhelyzet megsziindse utAn kertil sor.

A szerz6d6s aftekintdse alapjan pontositjuk az iigyeleti ell6tiisra vonatkoz6 rdszt, mely igy
miir hatiirozottabban hivatkozik a vonatkoz6 jogszabrilyra; valamint a vrillalkoz6 6ltal
fizetend6 kiadrisok r6szletezdsdn6l pontositjuk, hogy a karbantartrisi kiaddsok megoszlis6nak
elvdt a XVl. keriilet Ke(viirosi Egdszsdgiigyi Szolgrilatiival (tovAbbiakban: KESZ) fenndll6
meg6llapodiis tartalmazza. A KESZ (riisban r6gzitette, hogy mit jelentenek a szerz6ddsben

emlitett, a KESZ iiltal elv6gzett karbantart6si 6s egydb feladatok. Ezt a meg6llapodris rdsz6v6

teszik.

A praxisjog jogszab6lyi felt6telei tovdbbra is biztositottak az 6nrill6 orvosi tevdkenys6gr6l
sz6l6 2000. dvi II. tdrv6ny vegrehajt6sar6l sz6l6 31312011. (XII. 23.) Kormiinyrendelet (a

tov6bbiakban: Korm. rendelet) alapjdn.

A Korm. rendelet 4. $ (6) bekezd6se drtelm6ben,,,ha a feladat-ell6tasi szerz6d6st hatiirozott
idore kdtdttdk, annak id6tartamiit a felek - a h6ziorvos erre iriinyul6 szind6ka esetdn -
meghosszabbitjdk, ha nem rillnak fenn az 6ow. 2/8. $ (3) bekezdds6ben foglalt okok."

Az Ootv. 2,ts. $ (3) bekezddse drtelm6ben:

,,(3) A telepiil6si dnkormrinyzat a fsladat-ell6tiisi szerz<iddst - indokliissal - felmondja,
ha

a) a hriziorvos a feladat-elt66si szerz<iddsben vrillalt k6telezetts6geit irdsbeli felsz6litis
ellen6re sem tetjesiti, vagy folytat6lagosan megszegi a jogszabrilyban foglalt
miikdddsre vonatkoz6 elSir6sokat,



b) a hriziorvos 6n6ll6 egdszsdgiigyi tev6kenys6g v6gz6s6re val6 jogosults6g6t b6rmely
okb6t elvesai."

Tekintettel arra, hogy Dr. Becze Adiim esetdben az Ootv. 2/B. $ (3) bekezd6sdben foglalt
egyik ok sem dll fenn, nevezett orvos hatilLrozott idejfi Szerz6d6sdnek hatrirozatlan idejii
szerz6d6ss6 t6rt6n6 meghosszabbit6s6ra teszek javaslatot. A meghosszabbitAs kdz6s
megegyez6ssel tOrtdnik.

Kdrem a tisztelt Kdpvisel6, tov6bb6 a tisztelt Eg6szsdgiigyi 6s Szocidlis bizotts6gi tag
asszonydurat, hogy az El<iterjeszt6sben szerepl6 hat6rozati javaslatot 2020. m6jus 25-6n 12

rirriie ig6ny szerint 6szrev6telezni ds velem6nydt a kovacspeter@bp I 6.hu e-mail cimre
megkiildeni sziveskedjen.

HATAROZATI JAVASLAT I.
Budapest Foviiros XVL keriileti Onkormrlnyzat
Polg6rmestere - a katasztr6favddelemnil €,s a hozzfl
kapcsol6d6 egyes t6rv6nyek m6dos(trlsrir6l sz6l6 2011. dvi
CXXVIII. tdrvdny 46. g (4) bekezd6se alapjriLn - rigy
hat6rozott, hogy:

a LOGIATRIA BT. Hiiziorvosi szolgrilattal (sz6khely: 1022
Budapest, Bimb6 [t 124. fsz. 3., cdgjegyzdkszAm: 0l-06-
788477, ad,6sz{rn: 25042397-1-41, kdpviseli: Dr. Becze
Ademl a Budapest Fovriros XVI. kertileti Onkormrinyzat
Kdpvisel6+estiiletdnek az egdszs6gtigyi alapellitris
kdrzeteinek meghatriroziisrir6l sz6l6 26/2019. (XII. 16.)
dnkormrinyzati rendelet szerinti Xll. sziimi hiiziorvosi
kdrzet vonatkozisitban, teriileti ell6t6si kdtelezettsdggel,
haziorvosi alapelldtris biaositiiseira 2015. jrinius 1. napjet6l 6t
dv hatarozott id6re kdt6tt Feladat-etlitdsi szerzod€s€t 2020.
jtnius l-i hatillyal hatarozatlan idejii szerz6d6sre m6dositj4
az eloterjesztds 2. szimi mel[6klete szerinti tartalommal.

A polgiiLrmester gondoskodik
szerz6d6sm6dosit6s al6irrlsriLr6l.

Hatdrido: 2020. mdjus27.
Felel6s: Koviics Pdter polgrirmester

a Feladat-elLitdsi

Budapest, 2020. mdjus

Tdrv6nyessdgi szempontb6l megfelelo:

J-L._--U
Acs Anik6

alpolg6rmester

7d.(Ocer
Dr. Csomor Ervin
jegyzo
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Melldkletek:
l. sz. mell6klet: Kdrelem Feladat-elkltdsi szerz6d6s meghosszabbitesiira
2. sz. mell6klet: Feladat-elliitiisi szerz6dds m6dositiisa

V6lemdnyezdsre iavasolt bizottsdg:
Eg6szs6giigy i 6s Szoci6lis Bizottsdg
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1, rr. *ltJeel

Tisztelt Budapest XVI. kerilleti Onkormdnyzat!

0t dve dolgozom a kerUletben htiziorvoskCnt, a 201 5. 6vi sikeres pdly6zatom utAn kdr6n
hatdrozott idc.jti fleladat-elldtasi szerzoddsem lejrir idCn j(rniusra. Ez[ton kdrelnrezem a
szerzrjddsem hosszabbitAsAt, egyben Crdekl6d0m, hogy kemek-e ehhez szakmai anyagot,
tervet, illetve az elm0lt id6szakr6l visszajel#st ennek kapcsdn t6lem.

Szeretrrdnr folytatni a munkrit a kerilletben, megkedveltem itt, ugyanakkor els6dlegesen
munkaszervezdsi 6s rdszben csalidi okok miatt m6dosltan6m a rendeldsi id6met ncmileg a
mell6klet szerint, dsszhangban els6dleges helyetresemmel, dr. Varga Judittal.
A koronavirus-v esz.{lyhelyzet fenn6ll6sa alatt vAllalom a kordbbi szok6sos rendeldsi id6mdn
beliili telefonos eldrhetds6get, a kiadou el6jegyzdsi id6pontok alakulnanak az tj rend szerint.

Ivl. llr. Polg{nrnrtcrl Hhltl
2020l,lAJ 11

4R. Oholl
----r----

,/g3A,a)'r,'/- VillG

Tisaelettel: ,l)
Dr. Becze Ad6m csal6dorvos
Logiatria Bt., Margit u. 33.

LOGIATRtA BT H6ztorvosl szolqdlal
fh. il63 Budapssl, Maroi u. g!.

Tel : 920-l6O,t: .end.clod6-Ornslt.com
Ad65z6m: 250{2397-i-4,

Azonositd 36000273S
ANTSZ 6ng.sz . 063dS.2p0,5

N4elldklet:

Rendel6si id6k
H ds Sze 16-20; K ds Cs 8-12;

Tervezet dr. Varga Judittal egys6gesen:
Rendeldsi id6k:
H 6s Sze l4-18; K 6s Cs 8-12;

f d,
or$"1

o

P priros hdt 8-12; P priratlan hdt l6-20

P ps 8-l 1; P pn l2-15



L.,v. nillil&t

Felad a t-elldtris i Szerz6d6s m6dosit6sa

Amely l6trejdtt egyrdszrol a

Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkormrinyzat
sz6khely: I 163 Budapest, Havashalom u. 43.,
tdrzskdnyvi azonosit6 szAm: 7 35793'
ad6sziirn : | 57 357 9 I -2-42,
statisztikai szrtunjel: 15735791-841 1-321-01'
mint az egdszs6giigyi kdzszolgiiltat6sr6l gondoskod6 szerv - k6pviseli Kovdcs P6ter
polgirmester,
a tovdbbiakban, mint Megbiz6

miisrdszrol

LOGIATRIA Humrln-eg6szs6giigli 6s Szolgdltat6 Bet6ti Tdrsasig
sz6khelye: 1022 Budapest, Bimb6 tt 124. fszt.3.
telephelye: l163 Budapest, Margit utca 33.
C6gjegyzdkszim: 0l 06 788477
ad6sziima: 25042397 -l-41
elkitrisra szem6lyesen tdtelezett orvos neve: Dr. Becze Adim h6ziorvos
k6pviseli: Dr. Becze Addm iigyvezeto
mint megbizott egeszs6giigyi szol96ltat6,
a tovribbiakban: Megbizott

a tovAbbiakban egytittesen Felek kdzdtt az alulirott helyen 6s id6ben.

Felek r6gzitik, hogy 2015. j[nius l. napjrin hriziorvosi tertileti ell6t6si kdtelezetts6g villakisa
tiirgyriban egymissal 5 6v haterozott id6re sz6l6 Feladat-ell6trisi Szerzod6st kdtdttek.

Az rrn6tl6 orvosi tev6kenys6grol sz6t6 2000.6vi II. tdrvdny vdgrehajtris6r6l sz6l6 313/201 l. (XII.
23.) Korm. rendelet 18.$, illetve Budapest F6v6ros XVI. keruleti Onkormilnyzat eg6szsdgtigyi

alapellritds kdrzeteinek meghat6roz6sdr6l sz6l6 2612019. (XII.16.) dnkormrinyzati rendelet

hat6lyba l6pes6vel dletbe l6p<i v6ltoz6sok miatt a Felek a Fealadat-ell6t6si szerz6d6s egysdges

szerkezetr.i vriltozat6t 2020. m6jus l2-6n elfogadtdk.

A 2015.j[nius l. napjAr6t 5 6vig terjedci, hatiirozott idore sz6l6 szerz<idds 2020. m6jus 31.

napj6n lejrir, ezert azl - Megbizotl kezdemdnyez6se 6s Budapest F6v6ros XVI. keriileti

Onkormdnyzat Kdpviselo+estiiletdnek ddntdse alapj6n - 2020. jrinius l-i hat6llyal az al6bbiak

szerint m6dositjrlk:

l.'l A Szerz6dds l. pontja hely6be a kdvetkezo szd,veg l6p

,,1./ Megbiz6 megbizza a Megbizottat, mint a hiiziorvosi szolgrilatot miik6dtet6 eg6szsdgiigyi

szolg6ltat6t - a Magyarorszrig helyi Snkorm tnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrvdny

13. $ (l ) bekezd6s 4. pontja alapjin az Onkormiinyzat kdtelez6 alapfeladatai kdrdbe tartoz6

- ezen szerzod€s l. sz6mu melldklet6ben meghatarozott ftildrajzi teriiletii hriziorvosi kdrzet

(a tovribbiakban: ellatAsi kdrzet) miikridtetdsdvel, valamint az ellatasi kdrzeten beliil a



hriziorvosi, hiizi gyermekorvosi ds fogorvosi szolg6latr6l sz6t6 4/2000. (ll. 25.) EiiM
rendeletben meghatarozott hi2iorvosi feladatok elledsara az on llo orvosi tevdkenysdgr<il
sz6l6 2000. 6vi II. tdrvdny 2/B.$-6ban loglaltak szerint. A Megbizott kdteles tev6kenys6g6t
sajtit nev6ben 6s sajrit felel6ssdgdre, a szerz6d6s hat6lybal6pes6nek id6pontjrit6l , azqz )Q)Q.
jtnius l -t5l kezdod<ien hatdrozatlan ideig v6gezni."

,,16.1 Az ingatlan (1163 Budapest, Margit utca 33. szim alatti hiiziorvosi rendel6)
hasznitlatithoz kapcsol6d6 jogok ds k6telezettsdgek:
a) Megbiz6 viseli az dptilet kiilso karbantartiisiinak ds az 6piilet kdzponti berendezdseinek

6lland6 tizemkdpes ellapot6nak fenntartesehoz sziiksdges k6lts6geket, mely a XVI.
kertilet Kertvrirosi Egdszsdgiigyi Szolgrilattal k6t6tt megriltapodrisban keriil
rdszletezdsre.

b) Megbiz6 vrillalja, hogy d,rdvenre a kdtelez6 tisaasdgi fest6st elvdgezteti.
c) Megbiz6 kijelenti, hogy az dpiilet ingatlan biztositdsi k6[ts6g6t viseli.
d) Megbiz6 vtilalp az olyan karbantart6si munk6k elv6gz6sdt, amelyek az ingatlan

folyamatos, zavartalan ds biztons6gos tizemeltet6sdt szolg6l6 iillagmeg6v6 vagy a
technol69iai leir6sban kdtelez6en el6irt 6llapot vizsg6latot, kijavit6st szolgrilja.

e) Amennyiben Megbizott 6szleli, hogy az 6piilet kdzponti berendezdsei kdztil brirmelyik
meghibrisodik, k6t munkanapon beliil kdteles errcil az OnkormriLnyzat fenntartrisiiban
mtikddti a XVI. Kertilet Kertvarosi Eg6szsdgiigyi Szolg6lat6t iriisban drtesfteni. A
XVI. Kertilet Ke(v6rosi Eg6szsdgiigyi Szolgdlata a bejelentdst6l szrimitou 2
munkanapon beliil a hibrik kijavit6srinak megkezdds6r6l gondoskodik.

f) Az ing6srigok biaositeisrira Megbizott k<it biaositrisi szerz6ddst, ds viseli a biztositis
kdlts6geit.

g) Megbizoftat terheli az dpiilet bels6 karbantartiisi (csak munkadij ) 6s egydb
iizemeltetdsi kdltsdgeinek I l6 rdsze,

h) Megbizottat terhelik a rendel6bol haszn6lt alaptertilet ardnyiiban az alitbbi kdttsdgek:
- viz- ds csatomadijak: 16,67%o-a
- vrllany:l6,67%:o
- gazdij: l6,67oh-a
- szemdtsz{illitdsk6lts6ge: l6,67Yo-a
- kdmyezethigi6nia k6lts6g6nek 16,67o/o-a.

i) Megbizottat terheli a vesz6lyes hullad6k etszitlitrisdnak I 163 Budapest, Margit utca
33. haziorvosi rendel<ire sz6mitott 116 r€sze, intemet haszn6lat 116 r€sze, szitrnla
alapj rin telefonkcilts6g,

j) Megbizottat terheli a biztonsdgtechnika 8%-a,
k) Megbizott viilalja az olyan karbantart6si munkak elv6gzds6t, az orvosi rendeloben 6s

kdztis helys6geiben, amelyek a tArgyi eszkdz folyamatos, zavartalan 6s biztonsiigos
tizemeltet6sdt szolgril6 rillagmeg6v6 vagy a technol6giai leir6sban kdtelez<ien el6irt
6llapot vizsgiilatot, kijavitast szolgdtja."

')

1.2. A Szerz6d6s 10. pontja hely6be a k6vetkezci sztiveg l6p:

,,10./ Megbiz6 nyilatkozik, hogy a hdt minden napjiin 24 oritbm folyamatosan igdnybe vehet6
iigyeleti szolg6l atot - az egdszsdgtigyi szolgdltatrisok Eg6szs6gbiaosit6si Alapb6l t6rtdn<i
finanszirozdsiinak rdszletes szabdlyair6l sz6l6 4311999. (lll.3.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Korm. rendelet) 7. $ (2) bekezdds db) pontja alapj6n - ktildn szerz6d6s
alapjdn jelenleg mris szolgriltat6val (a tovdbbiakban: m6s szolgdlral6) ldttatja el.

1.3 A Szerz<idds 16. pontja helydbe a krivetkez<i szdveg l6p:



2. A Szerzod€,s jelen m6dositiissal nem 6rintett rendelkezdsei viilozatlan tartalommal

tovdbbra is hatrilyban maradnak.

Jelen feladat-elldtdsi szerz6dds 2020. jirnius I -6n t6p hatrilyba.

A szerzodds 6t egym6ssal sz6 szerint megegyez6 eredeti p€ldrinyban kdsztilt, amelyet a

szerz6do felek elolvas6s 6s k6zds drtelmezds utiin, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
j 6vriha gy6 lag aki irtak.

Budapest, 2020......... Budapest, 2020

Budapest Fovdros XVI. keriileti
0nkormrinyzat

Kdpviseli : Kovdcs Pdter
Polgrirmester

Megbiz6

A szerz6d6st kdszitette ds szerkesztette:

Krizbeszerzdsi eljrir6s hatrilya al6 nem tartozik:
A szerzodds jogi szempontb6[ megfelel6:

LOGIATRIA Bt.
Kipviseli: Dr. Becze Addm

Hiiziorvos

Megbizou
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