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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

5 \ . számú előterjesztés 

az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészsegugyi 
alapellátás biztosítása érdekében a vállalkozó orvosokkal kötendő feladatellátási szerződés 
elfogadásáról szóló 311/2012. (VI. 21.) KÖKT határozatával elfogadta a kőbányai 
egészségügyi alapellátásban résztvevő vállalkozó orvosokkal kötendő feladatellátási szerződést. 

A döntés értelmében a feladatellátási szerződések 2012 nyarán a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete mint megbízó, az adott egészségügyi szolgáltató 
mint megbízott és a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: Egészségügyi 
Szolgálat) mint a szerződés teljesítése során az Önkormányzat részéről eljáró közreműködő 
között jöttek létre határozatlan időtartamra. Az eredeti szerződéses feltételek szerint az orvosok 
az általuk igénybe vett, szerződésen alapuló szolgáltatások költségét az Egészségügyi Szolgálat 
számlázása alapján viselték. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központ működésével kapcsolatos döntésekről szóló 363/2015. (X. 22.) 
KÖKT határozatában döntött arról, hogy az Egészségügyi Szolgálat jogutódjaként létrehozott 
Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (a továbbiakban: Bárka) gazdasági szervezetét 
2015. december 31-ével megszünteti, a gazdasági szervezet feladatait 2016. január l-jétől a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatallátja el. 

Ez utóbbi döntés az orvosokkal kötött szerződéseket annyiban érinti, hogy a feladatellátás 
céljából térítésmentesen használatba adott orvosi rendelők, illetve közösen használt helyiségek 
üzemeltetési, takarítási költségeinek viselése 2016. január l-jétől a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) számlázása alapján történik. 

Az 1101 Budapest, Kőbányai út 47. szám alatti gyermekfogászat orvosai (dr. Csemák Csilla, dr. 
Kollarits Katalin, dr. Kovács Réka), az 1108 Budapest, Újhegyi sétány 13-15. szám alatti orvosi 
rendelő házi gyermekorvosai (dr. Bánhegyi Beáta, dr. Jakab Edit, dr. Rajháthy Beatrix, dr. Sejk 
Alíz, dr. Teufel Ágnes), az 1101 Budapest, MÁV-telep 39. szám alatti és az 1106 Budapest. 
Hárslevelű utca 19. szám alatti orvosi rendelők háziorvosai (dr Szombati Mária és dr. Huszár 
Gabriella) nem tartanak igényt a Bárka által nyújtott rendelőtakarítási szolgáltatásra, orvosi 
rendelőik és az általuk közösen használt helyiségek takarításáról maguk gondoskodnak. 
Esetükben a szerződésmódosításban erre a tényre is ki kell témi. 

II. Hatásvizsgálat 

A feladatellátási szerződések módosítása megteremti a jogalapot arra, hogy az üzemeltetési, 
takarítási költségeket a továbbiakban a Bárka helyett a Polgármesteri Hivatal számlázza az 
orvosok felé. 



III. V égrehajtás feltételei 

A szerződést a felek közös megegyezéssel módosíthatják, azt a feleknek alá kell írniuk. 2015 
decemberében a kőbányai egészségügyi alapellátásban vállalkozóként résztvevő orvosokat 
tájékoztattuk arról, hogy a Bárka gazdasági szervezetének megszűnését követően 2016. január 
l-jétől az orvosi rendelők, illetve közösen használt helyiségek üzemeltetési, takarítási költségei 
a Kőbányai Polgármesteri Hivatal számlázása alapján terhelik őket. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. február" ,1J ',' 

Kovács Róbert 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12016. (II. 18.) határozata 
az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében kötött feladatellátási szerződések 

módosításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi 
alapellátás biztosítása érdekében a kőbányai vállalkozó háziorvosokkal, házi 
gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötött feladatellátási szerződések rnódosítását az l. 
rnelléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgártnestert a 
szerződésrnódosítások aláírására. 

2. A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében 
a) a CALMO-DENT Fogászati Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Csemák Csilla), 
b) dr. Kollarits Katalin egyéni vállalkozóval, 
c) a Maldidente Korlátolt Felelősségű Társasággal (dr. Kovács Réka), 
d) a Bánhegyi Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Bánhegyi Beáta), 
e) a TASSAL Y & JAKAB Háziorvosi és Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. 

Jakab Edit), 
j) a CIC Gyógyító és Egészségrnegőrzési Betéti Társasággal (dr. Rajháthy Beatrix), 
g) dr. Sejk Alíz egyéni vállalkozóval, 
h) a T-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Teufel Ágnes), 
i) dr. Trangemé dr. Szornbati Mária egyéni vállalkozóval, valarnint 
j) a PRO PATIENTEM Szolgáltató Betéti Társasággal (dr. Huszár Gabriella) 
kötött feladatellátási szerződések rnódosítását a 2. rnelléklet szerinti tartalommal elfogadja, 

és felhatalmazza a polgártnestert a szerződésrnódosítások aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 



l. melléklet a . ..12016. (Il 18.) KÖKT határozathoz 

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍT ÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., adószáma: 15735739-2-42) képviseli Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat, illetve 
Megbízó), 
másrészről: 

a ..................•... Kft./Bt./egyéni vállalkozó ( cégjegyzékszáma: ................... , székhelye: 
............................. , adó száma: .................. ) képviseli . . . . . . • . . . . . . . . . . ... ügyvezető 

mint megbízott (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, illetve Megbízott) között, az 
alábbi feltételekkel: 

l. A Felek a közöttük 2012. július ... - án, a gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás 
körében háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi szolgálat működtetése érdekében 
létrejött feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

2. A Felek rögzítik, hogy - a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat jogutóddal való 
megszűnésére tekintettel - a feladatellátási szerződés által Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat néven nevesített intézmény alatt minden esetben a Bárka Kőbányai 
Humánszolgáltató Központot kell érteni. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 363/2015. (X. 
22.) KÖKT határozatában döntött arról, hogy az Egészségügyi Szolgálat jogutódjaként 
létrehozott Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ gazdasági szervezetét 2015. 
december 31-ével megszünteti, a gazdasági szervezet feladatait 2016. január l-jétől a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal látja el. Erre tekintettel a feladatellátási szerződés VI. 
fejezet (A rendelő illetve a praxis költségeinek viselése) 3. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

"3. A Megbízott a részére átadott, általa, illetve a közösen használt helyiségek után az 
üzemeltetési költségekhez történő, fentiek szerinti hozzájárulást a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) utólagos, havi számlázása alapján köteles 
megfizetni, a számla kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel. 

a) A Polgármesteri Hivatal köteles az általa kiállított számlákon tételesen feltüntetni a 
továbbszámlázott szolgáltatások költségét. Amennyiben a Megbízott a számlában 
foglaltak tartalmát vitatja, úgy köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztályán írásban 8 napon belül egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a 15 napos 
fizetési határidő számítása az egyeztetés befejezését követő napon veszi kezdetét. 
b) A Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatba vett helyiség olyan épületben 
található, melyben más személyek (praxisok) jogosultak azon berendezési tárgyakat 
használni, melyeknek költségei tételesen nem bonthatók meg. A Vállalkozás 
tudomásul veszi, hogy az általa használatba vett helyiséggel összefüggő ezen 
költségeket terhére praxisonként, részarányosan számítják ki. 



c) A Megbízott a Polgármesteri Hivatal számlázása alapján viseli a rendelő takarítási 
költségeit, melynek mértéke a Bárka Kőbányai Humánszolgáltatási Központ által 
nyújtott rendelőtakarítási szolgáltatás háziorvosi és házi gyermekorvosi/fogorvosi 
szolgálatok együttes takarítási költségének egy praxisra eső része." 

4. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
maradnak. 

5. Jelen szerződés-módosítást a Felek képviselői - elolvasás és értelmezés után -
akaratukkal egyezőnekjelentik ki, és az alulírott helyen és időbenjóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2016. február" " 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Horváthné dr. T ó th Enikő 
jogtanácsos 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Megbízott 
egyéni vállalkozó/betéti társaság/kft. 

üzletvezetésre jogosult tag/ügyvezető 

A szolgáltatást személyesen nyújtó 
háziorvos 



2. melléklet a határozathoz 

FELADATELLÁTÁSI SZERZÓDÉS MÓDOSÍT ÁSA 

amely létrejött egyrészről: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 
29., adószáma: 15735739-2-42) képviseli Kovács Róbert polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat, illetve 
Megbízó), 
másrészről: 

a ............••..... ... Kft./Bt./egyéni vállalkozó ( cégjegyzékszáma: ................... , székhelye: 
............................. , adó száma: .................. ) képviseli . . . .. .•. . . .. •• . • .... ügyvezető 

mint megbízott (a továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató, illetve Megbízott) között, az 
alábbi feltételekkel: 

l. A Felek a közöttük 2012. július ... - án, a gyógyító-megelőző egészségügyi alapellátás 
körében háziorvosi/házi gyermekorvosi/fogorvosi szolgálat működtetése érdekében 
létrejött feladatellátási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

2. A Felek rögzítik, hogy - a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat jogutóddal való 
megszűnésére tekintettel - a feladatellátási szerződés által Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálat néven nevesített intézmény alatt minden esetben a Bárka Kőbányai 

Humánszolgáltató Központot kell érteni. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 363/2015. (X. 
22.) KÖKT határozatában döntött arról, hogy az Egészségügyi Szolgálat jogutódjaként 
létrehozott Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ gazdasági szervezetét 2015. 
december 31-ével megszünteti, a gazdasági szervezet feladatait 2016. január l-jétől a 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal látja el. Erre tekintettel a feladatellátási szerződés VI. 
fejezet (A rendelő illetve a praxis költségeinek viselése) 3. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

"3. A Megbízott a részére átadott, általa, illetve a közösen használt helyiségek után az 
üzemeltetési költségekhez történő, fentiek szerinti hozzájárulást a Kőbányai Polgármesteri 
Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) utólagos, havi számlázása alapján köteles 
megfizetni, a számla kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel. 

a) A Polgármesteri Hivatal köteles az általa kiállított számlákan tételesen feltüntetni a 
továbbszámlázott szolgáltatások költségét. Amennyiben a Megbízott a számlában 
foglaltak tartalmát vitatja, úgy köteles a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi 
Főosztályáll írásban 8 napon belül egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a 15 napos 
fizetési határidő számítása az egyeztetés befejezését követő napon veszi kezdetét. 
b) A Megbízott tudomásul veszi, hogy a használatba vett helyiség olyan épületben 
található, melyben más személyek (praxisok) jogosultak azon berendezési tárgyakat 
használni, melyeknek költségei tételesen nem bonthatók meg. A Vállalkozás 
tudomásul veszi, hogy az általa használatba vett helyiséggel összefüggő ezen 
költségeket terhére praxisonként, részarányosan számítják ki. 



c) A Megbízott a Bárka Kőbányai Humánszolgáltatási Központ által nyújtott 
rendelőtakarítási szolgáltatásra nem tart igényt, a rendelő takarításáról maga 
gondoskodik." 

4. A feladatellátási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 
maradnak. 

5. Jelen szerződés-módosítást a Felek képviselői - elolvasás és értelmezés után -
akaratukkal egyezőnekjelentik ki, és az alulírott helyen és időbenjóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2016. február " " 

Megbízó 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester megbízásából 

Weeber Tibor alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Horváthné dr. Tóth Enikő 
jogtanácsos 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Megbízott 
egyéni vállalkozó/betéti társaság/kft. 

üzletvezetésre jogosult tag/ügyvezető 

A szolgáltatást személyesen nyújtó 
háziorvos 


