KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA

1.

SZERZŐDŐ FELEK
A jelen közszolgáltatási szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződés) az alábbi
szerződő felek között jött létre.

1.1.

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (székhely: 1139 Budapest, Béke
tér 1.; KSH stat. számjel: 15735760-8411-321-01; képviselő: Dr. Tóth József
polgármester) (a továbbiakban: Önkormányzat) és

1.2.

XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1139 Budapest, XIII. Szegedi út 17., cégjegyzékszáma: 01-14000615, adószám: 22182827-2-41, KSH stat. számjel: 22182827-8512-571-01,
bankszámlaszám: OTP 11784009-20601098-000000, mint szolgáltató képviseli: Dr.
Hertzka Péter ügyvezető) (a továbbiakban: Közszolgáltató),

együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek között az alábbiak szerint:

2.

ELŐZMÉNYEK
Felek 2007. november 22-én közszolgáltatási szerződést kötöttek egymással, mely a
2015. június 17. napján kelt megállapodással közös akarattal módosításra került.
Felek jelen szerződéssel az 1. pontban megjelölt megállapodást ismételten módosítani
kívánják.

3.

A közszolgáltatási szerződés III. fejezete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek,
melyeket a bekövetkezett szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok változásai miatt
van szükség. A klinikai laboratórium óraszáma a Szegedi úton 120 óráról 105 órára
változott meg, a Visegrádi utcában a vérvételi hely kialakításával a különbözetként
megjelenő 15 óra került lekötésre. A táblázatban szereplő óraszámmal a nem
szakorvosi órák között indokolt megjeleníteni a gyógy masszázs, a klinikai
szakpszichológia, a hydroterápia és a dietetika óraszámait.

III.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Felek egyezően rögzítik, hogy a Közszolgáltató alaptevékenysége az alap- és járóbeteg
szakellátás közös szükséglete körében a következő tevékenységeket foglalja magában és e
tevékenységeket a Budapest Főváros XIII. kerületének lakossága számára kell biztosítani az
ÁNTSZ által engedélyezett alábbi szakterületek és szakorvosi óraszámok, mint keret szerint.
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I

Járóbeteg szakellátás (szakorvosi óra/hét)
Szakterület

Szegedi úti

Általános belgyógyászat
Belgyógyászat (diabetológia)
Infúziós terápia-kúra szerű ellátás
Kardiológia
Gasztroenterológia
Sebészet
Traumatológia
Egynapos sebészet
Ortopédia
Nőgyógyászat és terhesgondozás
Fül-orr-gégészet
Audiológia
Szemészet
Ideggyógyászat
Urológia
Reumatológia
ODM-oszteoporozis-menopauza rendelés
Gyógytorna („nem szakorvosi” óra)
Fizikoterápia („nem szakorvosi” óra)
Bőrgyógyászat
Pszichiátria
Kiin. laboratórium szakorvosi
(30 „nem szakorvosi” órával együtt)
Röntgen
Ultrahang
Kiin. immunológia és allergológia
Aneszteziológia
Gyógymasszázs („nem szakorvosi” óra)
Klinikai szakpszichológia („nem
szakorvosi” óra)
Hydroterápia („nem szakorvosi” óra)
Dietetika („nem szakorvosi” óra)

Visegrádi
utcai

15
30
30
69
30
180
60
60
60
60
60
18
90
45
60
90
15
120
105
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-

-

-

-

-

-

-

60
60
-

90
45
60
90
-

120
105
60
30
15

-

30
105
60
60

-

30

-

3
60
6

-

60
6

-

30

15

-

Összesen
(óraszám)
15
30
30
69
30
180
60
60
60
120
120
18
180
90
120
180
15
240
210
60
60
120
60
60
30
3
120
12
30
15

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

Fogorvosi szakterület
Felnőtt alapellátás
Gyermek alapellátás
Fogszabályozás
Szájsebészet

.......

Óraszám
420
240
30
30
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Foglalkozás-egészségügyi ellátás
A foglalkozás-egészségügyi ellátás a rendelkezések szerint a munkáltatókkal kötött
szerződés alapján végzi tevékenységét. Alapvető feladatai: munkaalkalmassági és
egyéb alkalmassági vizsgálatok, foglalkozással összefüggő betegségek felkutatása,
megelőzése, a munkahelyeken végzett foglalkozás-egészségügyi szemlék. A
vállalkozásban foglalkoztatott létszám szakorvosi óraszáma: 60 óra.

Iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi tevékenység
A kerületi iskola-egészségügyi és ifjúság-orvosi tevékenység a kerület 16
középiskolájában történik. A feladatot Közszolgáltató összesen 5 fő főállású ifjúsági
orvos és 10 fő ifjúsági védőnő alkalmazásával látja el.
A XIII. kerületi óvodák és általános iskolák iskolaorvosi ellátását (összesen 37
intézmény) 18 házi gyermekorvos, ill. 6 iskola védőnő látja el, a Közszolgáltató
felügyelete alatt.
Védőnői ellátás
A védőnői ellátás fő tevékenységi köre az egészségügyi prevenció: nővédelem,
várandós anyák gondozása, 0-16 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E
feladatot Közszolgáltató alkalmazottjaként 30 területi védőnő látja el.
Háziápolási tevékenység
A kerület lakosainak lakáson történő otthoni szakápolását a felnőtt háziorvosok
javaslata alapján Közszolgáltató 1 fő szakápoló, 2 fő gyógytornász és 1 fő
fizioterápiás
szakasszisztens
alkalmazásával,
illetve
1
fő
koordinátor
foglalkoztatásával látja el.
Ügyeleti ellátás
A kerület felnőtt lakosságának orvosi ügyeleti ellátását a Közszolgáltató a felnőtt
háziorvosok anyagi hozzájárulása mellett ún. 24 órás ügyeleti rendszerben külső
szolgáltatóval kötött szerződés keretében láttatja el.
A központi gyermekorvosi ügyeletet 5 szomszédos kerülettel együttműködésben, de a
Közszolgáltató szervezésében, külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján éjszaka,
hétvégén és ünnepnapokon biztosítja.
Közigazgatási feladatok:
Közszolgáltató közigazgatási feladatainak végzése kapcsán segíti a XIII. kér.
Polgármesteri Hivatal ügyviteli munkájának egészségüggyel kapcsolatos részét, követi
a lakosság egészségügyi állapotát. Felméréseket és javaslatokat készít az
Önkormányzat számára, Közszolgáltató a Főváros XIII. kér. lakosainak
alapellátásában szervezi és felügyeli a 60 háziorvos, 18 házi gyermekorvos
tevékenységét, az Önkormányzat ellátási kötelezettségének teljesülése érdekében
biztosítja munkájuk tárgyi feltételeit.
Egyéb tevékenység:
Közszolgáltató alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységként vállalkozói
tevékenységet is végez.
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Az Önkormányzat kijelöli és megbízza a Közszolgáltatót jelen szerződés szerinti
feladatok és szolgáltatások ellátásával, az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
ingatlanok kezelésével, továbbá éves támogatás ellenében végzi az alap- és járóbeteg
szakellátás e szerződésben tételesen rögzített feladatoknak folyamatos, magas szintű és
szakszerű ellátását. A Közszolgáltató kötelezettsége és joga, hogy a kerületi lakosság
teljesebb körű ellátása érdekében további egészségügyi szolgáltatások, új szakorvosi
területek, szakorvosi óraszám átcsoportosításokat kezdeményezzen a mindenkori szükséglet
szerint, és a szükséges engedélyek beszerzése után azokat működtesse.
A Közszolgáltató ajánlatkérői minőségében lefolytatja a kezelésében lévő ingatlanok
felújítási és karbantartási feladatainak körébe tartozó közbeszerzési eljárásokat
4. Felek a módosítással nem érintett részében a közszolgáltatási szerződés egyéb
rendelkezéseit változatlan tartalommal fenntartják.
A Felek a fenti szerződést elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2020. június 5.

XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
Dr. Hertzka Péter
ügyvezető igazgató
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