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A jelen közszolgáltatási
szerződő felek között

szerződésmódosítás (a továbbiakban; Szerződés) az alábbi
jött létre.

1.1.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (székhely: 1139 Budapest, Béke
tér 1.: adőszám: : 15735760-2-4I, KSH stat. számjel: 15735760-84I1-32t-ü;
képviseli: Dr. Tóth József polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat) és.

1.2.

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fetelősségű
Társaság (székhely: 1139 Budapest, XIII. Szegedi űt 1]., cégjegyzékszáma:01-14_
000615, adőszám: 22182827 -2-4l, KSH stat. számjel: 22182827 -85t2-57 1-0l,
bankszámlaszám: OTP 11784009-20601098-000000, mint szolgáltatő képviseli: Dr.
Hertzka Péter ügyv ezető) (a továbbiakban

:

Közszol gáltató),

együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek között
,,

az alábbiak szerint:

ELÓZL.{.É;NYEK
Felek 2007. november 22-énközszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, mely a
2013, április 1 1. napjan kelt megállapodással közös akarattal módosításra került.

Felek az érvényesszerződést módosítani kívánják tekintettel arra, hogy a kardiológia
területén őraszám összevonás és szakorvclsi óraszám emelés történt, valamint a
klinikai immunológia és allergológia őraszáma megdupláződott, A klinikai
pszichológia, valamint dietetika őraszámaí a nem szakorvosi óraszámokban
szerepelnek.

Az e gynapo s sebészet őr aszáma emelkedett
A védőnői ellátásban dolgozó területi védőnők létszétma4 fővel nőtt.
Az iskola-egészségügyiellátásban létrejött változások kapcsán a személyi változásokat
és az ellátottintézményi kör módosult.

3.

A közszolgáltatási

szeruődés III. fejezete helyébe a,z a|áhbi rendelkezések lépnek:

ilI.
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A Felek
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I

egyezően rögzítik, hogy a Közszolgáltató alaptevékenysége az alap- és járóbetegszakellátás közös szükséglete köréberr a következő tevékenységeket foglalja magában és e
tevékenységeket a tsudapest Főváros XIII. kerületének lakossága számfua kell biztosítani az
ANTSZ által engedélyezett alábbi szakterületek és szakorvosi óraszámok, mint keret szerint.
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Járóbeteg szakellátás (szakorvosi órdhét)

szakterület
Altalános belgyógyászat
Belgyógyászat (diabetológia) __
Infúziós terápia-kúra szerű ellátás

kardiolósia

Szegedi úti

l5

Gasztroenterológia
Sebészet
Traumatológia
Egynapos sebészet
Ortopédia
Nőgyó gyás zat és terhes gondozás

klin. laboratórium szalrorvosi

l80

60

60
60
60
120

l8

Audiolósia

30
30
69
30

l80
60
6a
60
60

Fü1-orr-gégészet

9a
45
60
90
15
120
105
30
120

60
60

klin. innmunolópia

90
45
60
90

és allersolópia

30
3

180

90

l20
180
15

120
105
60
30

60
60

Aneszteziolósia

]20
18

(30 ,,nem szakorvosi" őrával esyütt)

Röntsen
uitrahans

Osszesen

íóraszám)
15

30
30
69
30

_

szemészet
ldeggyógyászat
IJrolósia
Reumatológia
ODM-oszteoporozis-menopauza rendele§
Gyógytorna (oonem szakorvosi" óra)
Fizikoterápia (..nem szakorvosi" óra)
Bőrgyóeyászat
pszichiátria

Visegrádi
utcai

240
210
60
60
I20
60
ó0
30
3

A

kerület lakosainak felnőtt és gyermek fogorvosi alapellátása, szájsebészeti és
fogszabályozási szakorvosi ellátása a Visegrádi utcai Szakrendelő területén történik.
E tevékenység szakorvosi óraszáma (őraszánlhét) az alábbiak szerint oszlik meg.

Fogorvosi szakterület
Felnőtt alapellátás
cvermek alapellátás
Fogszabályozás
száisebészet

Oraszúm
420
240
30
30

Foglalkozás-egészségügyi ellátás

A

foglalkozás-egészségügyi ellátás a rendelkezések szerint a munkáltatókkal kötött
szerződés alapján végzi tevékenységét..Alapvető feladatai: munkaalkalrnassági és
egyéb alkalmassági vizsgálatok, foglalkozással összefiiggő betegségek felkutatása,
megelőzése, a munkahelyeken végzett foglalkozás-egészségügyi szemlék. A
vál alko z ásb an fo g l alk o ztatott létszímszako rvo s i őr aszáma: 6 0 ó ra.
1

Iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi tevókenység

A

kerületi iskola-egészségügyi és ifiúság-orvosi tel,ékenység a kerület 15
középiskolájában történik. A í-eladatot Közszolgáltató összesen 5 fő főállású i{úsági
orvos és 10 fő ifiúsági védönő a]kalmazásávallátjael.

A

XIII. kerületi óvodák és áltaiános iskolák iskolaorvosi ellátását (összesen 37
intézmény)18 házi gyermekorvos, ill. 6 iskola védőnő iátja el, a Közszolgá|tatő
felügyelete alatt.

yédőnői ellátás

A

védőnői ellátás fo tevékenységiköre az egészségügyiprevenció: nővédelem,
varandós anyák gondozása, 0-16 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E
feladatot Közszo|gáltató alkalmazotljaként 30 területi védőnő látja el,
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A kerület lakosainak lakáson történő otthoni szakápolását a felnőtt háziorvosok
javaslata a|apján Kőzszolgá|tatő 1 fő szakápoló, 2 fő gyógytornász és 1 fő
ftzíoteréryiás szakasszisztens alkalmazásával, illetve 1 flő koordinátor
fo

glalkoztatásával látj a

el

.

Ügyeleti ellátás

A

kerület felnőtt lakosságának orvosi ügyeleti ellátását a Közszolgá|tatő a felnőtt
háziorvosok anyagi hozzé$árulása mellett űn. 24 órás ügyeleti rendszerben külső
szo|gáItatővalkotöttszerződéskeretében|áttatjael.

A központi gyermekorvosi ügyeletet 5 szomszédos kerülettel együttműködésben,

de a

Kőzszolgáltató szervezésében, külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján éjszaka,
hétvégénés ünnepnapokon biztosítj a,

Kőzigazgatási felad atok:
közigazgatási feladatainak végzésekapcsán segíti a XIII. ker.
Polgármesteri Hivatal ügyviteli munkájának egészségüggyel kapcsolatos részét,követi
?. lakosság egészségügyi áIlapotát. Felméréseketés javaslatokat készítaz
Önkormányzat számára, Kőzszolgá|tatő a Főváros XIII. ker. lakosainak
alapellátásában szervezi és felügyeli a 60 háziorvos, 19 hűzi gyermekorvos
tevékenységét, az Önkormányzat e\latási kötelezettségének teljesülése érdekében
biztosítj a munkáj uk tar gyi feltételeit.

Közszolgáltató

Egyéb tevékenység:

Közszolgáltató alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységkónt vállalkozói
tevékenységetis végez.

Az

Onkormányzat kijelöli és megbízza a Kőzszolgáltatót jelen szerződés szerinti

feladatok és szolgáltatások ellátásával, az egészségügyi tevékenység végzéséhezszükséges
ingatlanok kezelésével, továbbá éves támogatás ellenében végzi az alap- és jaróbetegszakellátás e szeruődésben tételesen rögzített feladatoknak folyamatos, magas szintű és
szakszerű ellátását. A Közszo|gá|tatő kötelezettsége és joga, hogy a kerületi lakosság
teljesebb körű ellatása érdekében további egészségügyiszolgáltatások, új szakorvosi
területek, szakorvosi őraszám átcsoportosításokat kezdeményezzen a mindenkori szükséglet
szerint, és a szükséges engedélyekbeszerzése után azokat működtesse.

A

alánlakérői minőségében lefol,vtaíla a kezelésében lévő ingatlanok
felújítási és karbantartási feladatainak körébe tutozőközbeszerzési eljarásokat
Közszotgáltató

4. Felek a

módosítással nem érintett részébena közszolgáltatási

rendelkezé seit változatlan tartalommal fenntarlj ák.

szerződés egyéb

A Felek
j

a fenti szeruődést elolvasták, érte,Imezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt
óvaha gyó l ag aláirtak.

Budapest, 20t5.június ,, l7,,,.
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XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
F'elelősségű Társaság
Dr. Hertzka Péter
ügyvezető igazgatő
{
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A kötelezettségvállalást

pénzügyileg ellenj egyzem:
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szeriődést j ogi szempontból
ellenőriztem:

A

Dátum:

Dátum:
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szerződést szakmailag

ellenőriztem:
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