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Tisztelt Képviselőtestület! 

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. március 18-i ülésén a 
751/2010. (III. 18.) számú határozatával felhatalmazta a Kőbányai Egészségügyi 
Szolgálatot a vállalkozó orvosok szerződéssel kapcsolatos pénzügyi adminisztrációs és 
számlázási feladatainak ellátására. Ez a felhatalmazás nem módosítja a vállalkozókkal 
kötött szerződéseket, melyben erre a feladatra még mindig a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala van megjelölve. 

Fentiek miatt javaslom, hogy a Tisztelt Képviselőtestület a vállalkozókkal kötött 
szerződést is módosítsa 2010. január l.-i dátummal a szerint, hogy a szerződésekben a 
Polgármesteri Hivatal helyett a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat szerepeljen. 

1./ Egészségügyi Ellátási Szerződés VIII./B./l.a. pont 

Jelenlegi szerződés szövege: 

"A rendelő általános működtetéséhez szükséges költségeket az Önkormányzat 
megelőlegezi a használati szerződésben foglaltak szerinti mértékben és a vállalkozó a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
utólagos, tételes számlázása alapján negyedévente fizeti." 

Javasolt változtatás: 

"A rendelő általános működtetéséhez szükséges költségeket az Önkormányzat 
megelőlegezi a használati szerződésben foglaltak szerinti mértékben és a vállalkozó a 
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat utólagos, tételes számlázása alapján negyedévente 
fizeti." 

2.1 Használatba adási szerződés VII./2./3. pont 

Jelenlegi szerződés szövege: 

"A vállalkozó orvos a részére átadott és általa használt helyiség és ingóvagyon 
üzemeltetési, karbantartási költségeit a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat 
1102 Budapest Endre u. 10. 

Tárgy: javaslat vállalkozó ovosokkal kötött 
szerződés módosítására 



Önkormányzat Polgármesteri Hivatala utólagos, negyedéves számlázása alapján fizeti. 
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
minden hónapot követő 15.-éig a praxis rendelkezésére bocsátja az előző hónap 
költségvetés teljesítés kimutatását, melyben egyeztetési lehetőséget biztosít." 

Javasolt változtatás: 

"A vállalkozó orvos a részére átadott és általa használt helyiség és ingóvagyon 
üzemeltetési, karbantartási költségeit a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat utólagos, 
negyedéves számlázása alapján fizeti. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat minden 
hónapot követő 15.-éig a praxis rendelkezésére bocsátja az előző hónap költségvetés 
teljesítés kimutatását, melyben egyeztetési lehetőséget biztosít." 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét a testületi ülésen ismerteti. 

H a t á r o z a t i j a v a s l a t : 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozó 
orvosokkal kötött, területi ellátási kötelezettségről szóló szerződéseket közös 
megegyezéssel úgy módosítja, hogy a szerződésekben megnevezett "Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala" helyett a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat megnevezés szerepeljen. 

Határidő : 
Felelős : 
Előkészítő: 

2010. április 30. 
Verbai Lajos polgármester 
Dr. Molnár Andor eü.szolg.vezető 

Budapest, 2010. április 02. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Nészteli István 

Dr. Molnár Andor 
eü.szolg.vezető 

jegyző 



Szerződés-módosítás 

Egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) képviseli: polgármester, a továbbiakban Megbízó, 
másrészről 
Vállalkozó (xxxx Bp , 
Cg. 01-01-000000, adószáma: 00000000-0-00,) képviseletében: a továbbiakban 
mint Megbízott között, az alábbi feltételekkel: 

Szerződő Felek a 200 év, hó...., napján a területi ellátási kötelezettség teljesítése 
tárgyában kötött Egészségügyi Ellátási Szerződést közös megegyezéssel, 2010. január 01-jei 
hatállyal, az alábbiak szerint módosítják: 

Az Egészségügyi ellátási szerződés VIII./B./l .a. pontja az alábbiak szerint módosul: 

"A rendelő általános működtetéséhez szükséges költségeket az Önkormányzat megelőlegezi a 
használati szerződésben foglaltak szerinti mértékben és a vállalkozó a Kőbányai 
Egészségügyi Szolgálat utólagos, tételes számlázása alapján negyedévente fizeti." 

3./ A szerződés-módosítás hatályba lépésének napja: 2010. január 01. 

4./ A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

Budapest, 2010. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 
képviseletében 
Verbai Lajos 

polgármester megbízásából 
Kovács Róbert alpolgármester 

Vállalkozás 

képviseletében 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 



Szerződés-módosítás 

Egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent 
László tér 29.) képviseli: Verbai Lajos polgármester, a továbbiakban Használatba Adó, 

másrészről a ( Cg , adószáma: ) 
képviseletében Dr , továbbiakban mint Használatba Vevő között, az alábbi 
feltételekkel: 

Szerződő Felek a napján a területi ellátási kötelezettség teljesítése tárgyában 
kötött Használatba Adási Szerződést közös megegyezéssel, 2010. január 01-jei hatállyal, az 
alábbiak szerint módosítják: 

ÍJ A Használatba Adási szerződés VII./2./3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

"Szerződő felek megállapodnak, hogy az átvett helyiség és ingóságok vonatkozásában az 
előző pontban a helyiségekre vonatkozó külön szabályokon túlmenően a vagyontárgyak 
fenntartása, pótlása és felújítása tárgyában az alábbiak szerint járnak el: 

A vállalkozó orvos a részére átadott és általa használt helyiség és ingóvagyon üzemeltetési, 
karbantartási költségeit a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat utólagos, negyedéves számlázása 
alapján fizeti. A Kőbányai Egészségügyi Szolgálat minden hónapot követő 15-ig a praxis 
rendelkezésére bocsátja az előző hónap költségvetés teljesítés kimutatását, melyben 
egyeztetési lehetőséget biztosít." 

5./ A szerződés-módosítás hatályba lépésének napja: 2010. január 01. 

6./ A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak. 

Budapest, 2010 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Vállalkozás 
Önkormányzat 
képviseletében képviseletében 
Verbai Lajos 

Polgármester megbízásából 
Kovács Róbert alpolgármester 

Ellenjegyezte: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 


