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ELŐTERJESZTÉS 

 
A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodások 

felülvizsgálatáról 
 
2017. június 1. napjától a járóbeteg-szakellátást közreműködői szerződés mellett a 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. látja el.  
 
Az alábbi településekkel van határozott idejű együttműködési megállapodása Biatorbágy 
Város Önkormányzatának:  
 

1. Páty      7/2018.(I.25.) – 2018.02.01-2018.12.31.  
2. Sóskút      65/2018.(III.29.) – 2018.04.01-2018.12.31. 
3. Pusztazámor     175/2018.(VII.19.) – 2018.08.01-2018.12.31. 

 
Határozatlan idejű megállapodás hatályban 2017. október 01. napjától Herceghalom Község 
Önkormányzatával van. 
 
A határozott idejű megállapodások lejárta előtt megkeresésre került mindhárom érintett 
település polgármestere, akik az alábbiakról tájékoztattak:   
 
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 14-ei ülésén az alábbiak 
szerint döntött a 386/2018.(IX.14.) számú határozatában: 2019. január 1-től határozatlan 
időre együttműködési megállapodást köt. (az elfogadott határozat az előterjesztés 
mellékleteként olvasható)   
 
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 20. napján tartja rendes 
ülését, és a döntésről szóló határozat pótanyagként kerül kiküldésre a képviselő-testületi 
ülésre. 
  
Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2018. (XI.6.) számú 
határozatában úgy döntött, hogy 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig 
átvállalja Pusztazámor község érvényes állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel, 
valamint társadalombiztosítással rendelkező lakosai által igénybe vett ellátásért 
elszámolható NEAK finanszírozás összegét.  
 
2018. évben 2277 pátyi lakos vette igénybe a járóbeteg-szakellátást, Pusztazámor lakosait 
augusztus 1. napjától látja el Biatorbágy, az ellátottak száma: 14. Sóskút tekintetében pedig 
ellátottak száma 140 volt október hónapig. 
 
Az együttműködési megállapodás-tervezetek az előterjesztés mellékleteként olvashatóak.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és 
a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. november 16. 
 
                                                                                                    Tarjáni István s.k. 
                                                                                                        polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

../2018. (XI.29.) határozata 
 

A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési Megállapodásról- 
Páty Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 

1) Páty Község Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás alapján 
2019. január 1. napját követően határozatlan időre kötelezettséget vállal a 2051 
Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségházban a pátyi érvényes lakcímmel, 
illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosok részéről igénybe venni kívánt 
járóbeteg-szakellátásra (az együttműködési megállapodás jelen határozat mellékletét 
képezi); 
 

2) Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására 
 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
../2018. (XI.29.) határozata 

 
A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési 

Megállapodásról - Sóskút Község Önkormányzatával kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 
1) Sóskút Község Önkormányzatával kötendő együttműködési 
megállapodás alapján 2019. január 1. napját követően is kötelezettséget vállal 
a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségházban a sóskúti 
érvényes lakcímmel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosok 
részéről igénybe venni kívánt járóbeteg-szakellátásra (az együttműködési 
megállapodás jelen határozat mellékletét képezi); 
 
2) Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
../2018. (XI.29.) határozata 

 
A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Együttműködési 

Megállapodásról - Pusztazámor Község Önkormányzatával kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 
1) Pusztazámor Község Önkormányzatával kötendő együttműködési 
megállapodás alapján 2019. január 1. napját követően is kötelezettséget vállal 
a 2051 Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Egészségházban a pusztazámori 
érvényes lakcímmel, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosok 
részéről igénybe venni kívánt járóbeteg-szakellátásra (az együttműködési 
megállapodás jelen határozat mellékletét képezi); 
 
2) Felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős:  Szervezési Osztály 
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T e r v e z e t 

Együttműködési megállapodás Járóbeteg-szakellátási feladatok 
ellátására 

 
Mely létrejött  
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.  

Adószám: 15390008-2-13 

Törzsszáma: 390000 

Statisztikai számjel: 15390008751132113 

Képviseli: Tarjáni István polgármester 
dr. Kovács András jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi 

Osztályvezető ellenjegyzésével 
mint  Egészségügyi Szolgáltató – továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató - 

 

továbbá  

Név: Pusztazámor Község Önkormányzata 

Székhely: 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. 

Adószám:  
Törzsszáma:  
Statisztikai számjel:  
Képviseli: Pátrovics Benedek polgármester Dr. Újházi Miklós jegyző ellenjegyzésével,  

mint a biatorbágyi Egészségház járóbeteg-szakellátását igénybe vevő Önkormányzat (továbbiakban 

Önkormányzat) 

 

Név: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Székhely:2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
Adószám:2931819-2-13 
Cégjegyzékszám: :13-09-186856 
Statisztikai számjel:25931819-8622-572-13 
Képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 

mint a közreműködői működési engedély alapján a járóbeteg-szakellátást biztosító (továbbiakban: 

Közreműködő Egészségügyi Szolgáltató) 

 

külön-külön Fél, együttesen Felek – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

Preambulum 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 2018. augusztus 31. napján jogerőre emelkedett PE-

06/NEO/03564-5/2018 számú módosított működési engedélye és a Biatorbágy Város Egészségügyi 
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Ellátó Nonprofit Kft számára 2018. szeptember 20. napján jogerőre emelkedett közreműködői 

működési engedély birtokában 2018. október  1. napjától a Nemzeti Egészségügyi Alapellátó 

Központtal aláírt  módosított finanszírozási szerződés alapján a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Kft-én keresztül biztosítja Biatorbágy városát érintő területi ellátási kötelezettséggel a 

járóbeteg-szakellátást a Biatorbágyi Egészségházban (2051 Biatorbágy. Mester u. 2.). 

 
I. A szerződés tárgya  

 
1) Egészségügyi Szolgáltató a Közreműködő Egészségügyi Szolgáltatóval együtt kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester utca 2. szám alatt működő járóbeteg-

szakellátási szolgáltatások közül az alább meghatározott egészségügyi ellátási 

szolgáltatásokat 2019.  január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, a jogszabályokban és 

az egészségügyi szakmai szabályokban előírtak betartásával, a tevékenység végzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel biztosítja Pusztazámor érvényes állandó, illetve 

tartózkodási hellyel, illetve társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára. 

2) Egészségügyi Szolgáltató által ellátandó szolgáltatások tételes meghatározása az alábbiak 

szerinti: 

Szakrendelések 
Reumatológia  
 
Sebészet 
 
Ortopédia  
 
Pszichiátria 
 
Neurológia  
 
Szemészet 
 
Fül-orr-gégegyógyászat 
 
Szülészet-Nőgyógyászat 
 
Urológia 
 
Kardiológia  
 
Ultrahang 

Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 
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II. Fizetési feltételek 
 

1) Felek az ellátás finanszírozás tekintetében az alábbiakban állapodnak meg: 

a) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítmények rögzítése a 

szakrendeléseken a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik. 

b) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a járóbeteg-szakellátás keretében 
igénybe vett ellátásokról a pusztazámori betegeket érintően utólag havonta tételes 
elszámolást készít, amely tartalmazza az igénybe vett szakrendelések megnevezését, a 
szakrendeléshez kapcsolódó elvégzett vizsgálatok pontértékeit és a hozzárendelt 
forintértéket, valamint a fenti szakrendeléseken ellátott pusztazámori betegek számát 
összesítve. A kimutatást a tárgyhót követő 10. napjáig küldi meg az Önkormányzat számára.  

c) Egészségügyi Szolgáltató által kiállított elszámolás az Önkormányzat számára tájékoztatást 

nyújt a beteg által igénybe vett ellátásról, az ellátásért elszámolható NEAK finanszírozás 

összegéről. 

d) Felek megállapodnak, hogy a működési finanszírozás havi mértéke az adott hónapban, adott 

járóbeteg-szakellátást igénybe vevő pusztazámori betegek után kiállított elszámolás alapján 

megállapított összeg. 

e) Önkormányzat a kimutatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a finanszírozás összegét 

átutalja Biatorbágy Város Önkormányzat UniCredit Bank: 10918001-00000005-65370086 

számlaszámára. 

f) a havi elszámolás alapját képező elszámolás elkészítésért Biatorbágy Város Egészségügyi 

Ellátó Nonprofit Kft. a felelős.  

 

III. Szakmai garanciák 
 

1) A Szolgáltató kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési engedéllyel     

rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső pusztazámori lakosságot is 

megfelelően kiszolgálni. 

2) A szolgáltatások minőségét mérő mutatók az alábbiak szerinti: 

 

a) az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a 

szolgáltatások minőségét mérő mutatók alakulását (ennek körében különösen az egy 

ellátottra jutó szakmai mutatókat; járó-beteg szakellátás kapacitás kihasználtságát; 

szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó percátlagokat; valamint a betegfogadási 

listák időbeli hosszának alakulását). 
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IV. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések 
 

Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során 

keletkezett dokumentumok őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori 

szabályok szerint gondoskodik. 

 
V. Felek jogai és kötelezettségei 

 

1) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az I.2. pontjában részletezett 

szakrendeléseket a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel a tulajdonában lévő 2051 

Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Biatorbágyi Egészségházban, biztosítja a pusztazámori 

lakosok számára. 

2) Önkormányzat jogosult az Egészségügyi Szolgáltató által megjelölt szolgáltatások folyamatos 

ellenőrzésére és észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Egészségügyi Szolgáltató 

által kezelt egészségügyi adatok adatvédelmi szabályai Önkormányzatra is vonatkoznak. 

 

VI. A szerződés időtartama és megszűnése 
 

1)  A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozott időre szól. Szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy Egészségügyi Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt járóbeteg-

szakellátásokat 2019. év december hónap 31. napjáig  köteles biztosítani. 

2) A Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett rendes felmondással 6 hónapra 

mondhatják fel. 

3) Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha az 

Önkormányzat a jelen szerződés II. pontjában meghatározott díjat a határidő lejárta után 

legkésőbb 30 napon belül írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

4) A szerződés felmondása esetén Önkormányzat illetve az Egészségügyi Szolgáltató a 

szolgáltatás folyamatosságát biztosítani köteles, úgy, hogy a lakossági ellátást sem 

színvonalában, sem minőségében ne érintse. 

5) A szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással 30 napon belül elszámolni. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

1) A Felek kötelesek külön jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosítására vonatkozó 

szabályokat betartani. 

2) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket az 

Egészségügyi Szolgáltató nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti közreműködőt 

azonban igénybe vehet. 
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3) A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdésüket elsősorban peren kívül 

kívánják rendezni, és a rendezés során mindvégig figyelemmel lesznek a lakosság folyamatos 

és magas színvonalú egészségügyi ellátásának biztosítására.  

4) Abban az esetben ha a Felek nem tudnák vitás kérdéseiket peren kívül rendezni, kizárólagos 

illetékességgel a Budaörsi Járási Bíróság eljárását kötik ki és jelölik meg. 

5) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

6) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait 

szabályait kell alkalmazni. 

 

Kelt: Biatorbágyon, 2018. december. .. 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István polgármester  
 

 
 
 

 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 

Kft. 
Képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 

 Pusztazámor Község Önkormányzata 
képviseli: Pátrovics Benedek 
polgármester  
 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

………………………….. 

dr. Kovács András jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

 

 

……………………………. 

Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
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T e r v e z e t 

Együttműködési megállapodás Járóbeteg-szakellátási feladatok 
ellátására 

 
Mely létrejött  
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.  

Adószám: 15390008-2-13 

Törzsszáma: 390000 

Statisztikai számjel: 15390008751132113 

Képviseli: Tarjáni István polgármester 
dr. Kovács András jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi 

Osztályvezető ellenjegyzésével 
mint  Egészségügyi Szolgáltató – továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató - 

 

továbbá  

Név: Páty Község Önkormányzata 

Székhely: 2071 Páty, Kossuth utca 83.  

Adószám: 15730208-2-13 
Törzsszáma: 730204 
Statisztikai számjel: 15730208-8411-321-13 
Képviseli: Székely László polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző ellenjegyzésével,  

mint a biatorbágyi Egészségház járóbeteg-szakellátását igénybe vevő Önkormányzat (továbbiakban 

Önkormányzat) 

 

Név: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Székhely:2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
Adószám:2931819-2-13 
Cégjegyzékszám: :13-09-186856 
Statisztikai számjel:25931819-8622-572-13 
Képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 

mint a közreműködői működési engedély alapján a járóbeteg-szakellátást biztosító (továbbiakban: 

Közreműködő Egészségügyi Szolgáltató) 

 

külön-külön Fél, együttesen Felek – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

Preambulum 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata a 2018. augusztus 31. napján jogerőre emelkedett PE-

06/NEO/03564-5/2018 számú módosított működési engedélye és a Biatorbágy Város Egészségügyi 
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Ellátó Nonprofit Kft számára 2018. szeptember 20. napján jogerőre emelkedett közreműködői 

működési engedély birtokában 2018. október  1. napjától a Nemzeti Egészségügyi Alapellátó 

Központtal aláírt  módosított finanszírozási szerződés alapján a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Kft-én keresztül biztosítja Biatorbágy városát érintő területi ellátási kötelezettséggel a 

járóbeteg-szakellátást a Biatorbágyi Egészségházban (2051 Biatorbágy. Mester u. 2.). 

 
I. A szerződés tárgya  

 
1) Egészségügyi Szolgáltató a Közreműködő Egészségügyi Szolgáltatóval együtt kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester utca 2. szám alatt működő járóbeteg-

szakellátási szolgáltatások közül az alább meghatározott egészségügyi ellátási 

szolgáltatásokat 2019.  január 1. napjától határozatlan időre, a jogszabályokban és az 

egészségügyi szakmai szabályokban előírtak betartásával, a tevékenység végzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel biztosítja Páty érvényes állandó, illetve tartózkodási 

hellyel, illetve társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára. 

2) Egészségügyi Szolgáltató által ellátandó szolgáltatások tételes meghatározása az alábbiak 

szerinti: 

 

Szakrendelések 
Reumatológia  
Sebészet 
Ortopédia  
Pszichiátria 
Neurológia  
Szemészet 
Fül-orr-gégegyógyászat 
Szülészet-Nőgyógyászat 
Urológia 
Kardiológia  
Ultrahang 
Belgyógyászat 
Bőrgyógyászat 
Diabetológia 
Pszichológia 
Fizioterápia 
Mozgásterápia 
 

 

 

II. Fizetési feltételek 
 

1) Felek az ellátás finanszírozás tekintetében az alábbiakban állapodnak meg: 

a) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítmények rögzítése a 

szakrendeléseken a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik. 

b) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a járóbeteg-szakellátás keretében 
igénybe vett ellátásokról a pátyi betegeket érintően utólag havonta tételes elszámolást készít, 
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amely tartalmazza az igénybe vett szakrendelések megnevezését, a szakrendeléshez 
kapcsolódó elvégzett vizsgálatok pontértékeit és a hozzárendelt forintértéket, valamint a fenti 
szakrendeléseken ellátott pátyi betegek számát összesítve. A kimutatást a tárgyhót követő 10. 
napjáig küldi meg az Önkormányzat számára.  

c) Egészségügyi Szolgáltató által kiállított elszámolás az Önkormányzat számára tájékoztatást 

nyújt a beteg által igénybe vett ellátásról, az ellátásért elszámolható NEAK finanszírozás 

összegéről. 

d) Felek megállapodnak, hogy a működési finanszírozás havi mértéke az adott hónapban, adott 

járóbeteg-szakellátást igénybe vevő pátyi betegek után kiállított elszámolás alapján 

megállapított összeg. 

e) Önkormányzat a kimutatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a finanszírozás összegét 

átutalja Biatorbágy Város Önkormányzat UniCredit Bank: 10918001-00000005-65370086 

számlaszámára. 

f) a havi elszámolás alapját képező elszámolás elkészítésért Biatorbágy Város Egészségügyi 

Ellátó Nonprofit Kft. a felelős.  

 

III. Szakmai garanciák 
 

1) A Szolgáltató kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési engedéllyel     

rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső pátyi lakosságot is megfelelően 

kiszolgálni. 

2) A szolgáltatások minőségét mérő mutatók az alábbiak szerinti: 

 

a) az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a 

szolgáltatások minőségét mérő mutatók alakulását (ennek körében különösen az egy 

ellátottra jutó szakmai mutatókat; járó-beteg szakellátás kapacitás kihasználtságát; 

szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó percátlagokat; valamint a betegfogadási 

listák időbeli hosszának alakulását). 

 

IV. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések 
 

Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során 

keletkezett dokumentumok őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori 

szabályok szerint gondoskodik. 

 
V. Felek jogai és kötelezettségei 

 

1) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az I.2. pontjában részletezett 

szakrendeléseket a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel a tulajdonában lévő 2051 



4 
 

Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Biatorbágyi Egészségházban, biztosítja a pátyi lakosok 

számára. 

2) Önkormányzat jogosult az Egészségügyi Szolgáltató által megjelölt szolgáltatások folyamatos 

ellenőrzésére és észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Egészségügyi Szolgáltató 

által kezelt egészségügyi adatok adatvédelmi szabályai Önkormányzatra is vonatkoznak. 

 

VI. A szerződés időtartama és megszűnése 
 

1)  A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, határozatlan időre szól.  

2) A Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett rendes felmondással 6 hónapra 

mondhatják fel. 

3) Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha az 

Önkormányzat a jelen szerződés II. pontjában meghatározott díjat a határidő lejárta után 

legkésőbb 30 napon belül írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

4) A szerződés felmondása esetén Önkormányzat illetve az Egészségügyi Szolgáltató a 

szolgáltatás folyamatosságát biztosítani köteles, úgy, hogy a lakossági ellátást sem 

színvonalában, sem minőségében ne érintse. 

5) A szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással 30 napon belül elszámolni. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

1) A Felek kötelesek külön jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosítására vonatkozó 

szabályokat betartani. 

2) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket az 

Egészségügyi Szolgáltató nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti közreműködőt 

azonban igénybe vehet. 

3) A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdésüket elsősorban peren kívül 

kívánják rendezni, és a rendezés során mindvégig figyelemmel lesznek a lakosság folyamatos 

és magas színvonalú egészségügyi ellátásának biztosítására.  

4) Abban az esetben ha a Felek nem tudnák vitás kérdéseiket peren kívül rendezni, kizárólagos 

illetékességgel a Budaörsi Járási Bíróság eljárását kötik ki és jelölik meg. 

5) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

6) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait 

szabályait kell alkalmazni. 

 

Kelt: Biatorbágyon, 2018. december. .. 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István polgármester  
 

 Páty Község Önkormányzata 
képviseli: Székely László polgármester  
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Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 

Kft. 
Képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

………………………….. 

dr. Kovács András jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

 

 

……………………………. 

Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
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T e r v e z e t 

Együttműködési megállapodás Járóbeteg-szakellátási feladatok 
ellátására 

 
Mely létrejött  
Név: Biatorbágy Város Önkormányzata 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A.  

Adószám: 15390008-2-13 

Törzsszáma: 390000 

Statisztikai számjel: 15390008751132113 

Képviseli: Tarjáni István polgármester 
dr. Kovács András jegyző és Czuczor Orsolya Pénzügyi 

Osztályvezető ellenjegyzésével 
mint  Egészségügyi Szolgáltató – továbbiakban: Egészségügyi Szolgáltató - 

 

továbbá  

Név: Sóskút Község Önkormányzat 
Székhely: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1. 
Adószám: 15730239-2-13 
Törzsszáma: 730237 
Statisztikai számjel: 15730239-8411-321-13 
Képviseli: König Ferenc polgármester         
dr. Újházi Miklós jegyző ellenjegyzésével,  
mint a biatorbágyi Egészségház járóbeteg-szakellátását igénybe vevő Önkormányzat 
(továbbiakban Önkormányzat) 
 

Név: Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Székhely:2051 Biatorbágy, Mester u. 2. 
Adószám:2931819-2-13 
Cégjegyzékszám: :13-09-186856 
Statisztikai számjel:25931819-8622-572-13 
Képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 

mint a közreműködői működési engedély alapján a járóbeteg-szakellátást biztosító (továbbiakban: 

Közreműködő Egészségügyi Szolgáltató) 

 

külön-külön Fél, együttesen Felek – között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett: 

 

Preambulum 
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Biatorbágy Város Önkormányzata a 2018. augusztus 31. napján jogerőre emelkedett PE-

06/NEO/03564-5/2018 számú módosított működési engedélye és a Biatorbágy Város Egészségügyi 

Ellátó Nonprofit Kft számára 2018. szeptember 20. napján jogerőre emelkedett közreműködői 

működési engedély birtokában 2018. október  1. napjától a Nemzeti Egészségügyi Alapellátó 

Központtal aláírt  módosított finanszírozási szerződés alapján a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó 

Nonprofit Kft-én keresztül biztosítja Biatorbágy városát érintő területi ellátási kötelezettséggel a 

járóbeteg-szakellátást a Biatorbágyi Egészségházban (2051 Biatorbágy. Mester u. 2.). 

 
I. A szerződés tárgya  

 
1) Egészségügyi Szolgáltató a Közreműködő Egészségügyi Szolgáltatóval együtt kötelezettséget 

vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester utca 2. szám alatt működő járóbeteg-

szakellátási szolgáltatások közül az alább meghatározott egészségügyi ellátási 

szolgáltatásokat 2019.  ……………….napjától ……………..napjáig, a jogszabályokban és az 

egészségügyi szakmai szabályokban előírtak betartásával, a tevékenység végzéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel biztosítja sóskúti érvényes állandó, illetve 

tartózkodási hellyel, illetve társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára. 

2) Egészségügyi Szolgáltató által ellátandó szolgáltatások tételes meghatározása az alábbiak 

szerinti: 

 

Szakrendelések 
Reumatológia  
Sebészet 
Ortopédia  
Pszichiátria 
Neurológia  
Szemészet 
Fül-orr-gégegyógyászat 
Szülészet-Nőgyógyászat 
Urológia 
Kardiológia  
Ultrahang 
Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 

 

 

 

II. Fizetési feltételek 
 

1) Felek az ellátás finanszírozás tekintetében az alábbiakban állapodnak meg: 
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a) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítmények rögzítése a 

szakrendeléseken a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik. 

b) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a járóbeteg-szakellátás keretében 
igénybe vett ellátásokról a sóskúti  betegeket érintően utólag havonta tételes elszámolást 
készít, amely tartalmazza az igénybe vett szakrendelések megnevezését, a szakrendeléshez 
kapcsolódó elvégzett vizsgálatok pontértékeit és a hozzárendelt forintértéket, valamint a fenti 
szakrendeléseken ellátott sóskúti betegek számát összesítve. A kimutatást a tárgyhót követő 
10. napjáig küldi meg az Önkormányzat számára.  

c) Egészségügyi Szolgáltató által kiállított elszámolás az Önkormányzat számára tájékoztatást 

nyújt a beteg által igénybe vett ellátásról, az ellátásért elszámolható NEAK finanszírozás 

összegéről. 

d) Felek megállapodnak, hogy a működési finanszírozás havi mértéke az adott hónapban, adott 

járóbeteg-szakellátást igénybe vevő sóskúti betegek után kiállított elszámolás alapján 

megállapított összeg. 

e) Önkormányzat a kimutatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a finanszírozás összegét 

átutalja Biatorbágy Város Önkormányzat UniCredit Bank: 10918001-00000005-65370086 

számlaszámára. 

f) a havi elszámolás alapját képező elszámolás elkészítésért Biatorbágy Város Egészségügyi 

Ellátó Nonprofit Kft. a felelős.  

 

III. Szakmai garanciák 
 

1) A Szolgáltató kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési engedéllyel     

rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső sóskúti lakosságot is megfelelően 

kiszolgálni. 

2) A szolgáltatások minőségét mérő mutatók az alábbiak szerinti: 

 

a) az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a 

szolgáltatások minőségét mérő mutatók alakulását (ennek körében különösen az egy 

ellátottra jutó szakmai mutatókat; járó-beteg szakellátás kapacitás kihasználtságát; 

szakmánként az egyes beavatkozásokra jutó percátlagokat; valamint a betegfogadási 

listák időbeli hosszának alakulását). 
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IV. Egészségügyi dokumentációval, adatkezeléssel kapcsolatos kérdések 
 

Egészségügyi Szolgáltató nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során 

keletkezett dokumentumok őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori 

szabályok szerint gondoskodik. 

 
V. Felek jogai és kötelezettségei 

 

1) Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az I.2. pontjában részletezett 

szakrendeléseket a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel a tulajdonában lévő 2051 

Biatorbágy, Mester u. 2. szám alatti Biatorbágyi Egészségházban, biztosítja a sóskúti lakosok 

számára. 

2) Önkormányzat jogosult az Egészségügyi Szolgáltató által megjelölt szolgáltatások folyamatos 

ellenőrzésére és észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Egészségügyi Szolgáltató 

által kezelt egészségügyi adatok adatvédelmi szabályai Önkormányzatra is vonatkoznak. 

 

VI. A szerződés időtartama és megszűnése 
 

1)  A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, határozott időre szól. Szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy Egészségügyi Szolgáltató a jelen szerződésben foglalt járóbeteg-

szakellátásokat 2019. év december hónap 31. napjáig köteles biztosítani. 

2) A Felek a jelen szerződést a másik félhez írásban intézett rendes felmondással 6 hónapra 

mondhatják fel. 

3) Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha az 

Önkormányzat a jelen szerződés II. pontjában meghatározott díjat a határidő lejárta után 

legkésőbb 30 napon belül írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg. 

4) A szerződés felmondása esetén Önkormányzat illetve az Egészségügyi Szolgáltató a 

szolgáltatás folyamatosságát biztosítani köteles, úgy, hogy a lakossági ellátást sem 

színvonalában, sem minőségében ne érintse. 

5) A szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással 30 napon belül elszámolni. 

 

VII. Egyéb rendelkezések 
 

1) A Felek kötelesek külön jogszabály szerinti folyamatos ellátás biztosítására vonatkozó 

szabályokat betartani. 

2) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket az 

Egészségügyi Szolgáltató nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti közreműködőt 

azonban igénybe vehet. 
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3) A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdésüket elsősorban peren kívül 

kívánják rendezni, és a rendezés során mindvégig figyelemmel lesznek a lakosság folyamatos 

és magas színvonalú egészségügyi ellátásának biztosítására.  

4) Abban az esetben ha a Felek nem tudnák vitás kérdéseiket peren kívül rendezni, kizárólagos 

illetékességgel a Budaörsi Járási Bíróság eljárását kötik ki és jelölik meg. 

5) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

6) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait 

szabályait kell alkalmazni. 

 

Kelt: Biatorbágyon, 2018. december. .. 

 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
Képviseli: Tarjáni István polgármester  
 

 
 
 

 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit 

Kft. 
Képviseli: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes 

 Sóskút Község Önkormányzata 
képviseli: König Ferenc polgármester  
 

 

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

………………………….. 

dr. Kovács András jegyző 

Biatorbágy Város Önkormányzata 

 

 

……………………………. 

Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető 

Biatorbágy Város Önkormányzata 
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