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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 jelenleg 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. Az új együttműködési megállapodás elfogadásával egy időben 
megszűnik a 2017. szeptember 29-én aláírt együttműködési megállapodás a felek között.  
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. november 19-ei ülésén megtárgyalta a 
napirendet és azt javasolta, hogy a Hivatal vizsgálja felül a településekkel kötendő 
együttműködési megállapodások fizetési feltételeit. 
 
A Felügyelőbizottság és az Egészségügyi és szociális Bizottság is a megállapodások fizetési 
feltételeinek felülvizsgálatát kérte. 

Az elkészült szerződés-tervezetet a Felügyelő- Bizottság a 7/2018. (XII.05.) Felügyelő 
Bizottsági Határozatában javasolja a Képviselő- testületnek elfogadásra. 
   
A fent említett települések önkormányzataival lefolytatott tárgyalások eredménye, hogy a 
2019 évre vonatkozóan is megadják a lehetőséget lakosaik számára, hogy továbbra is 
ingyenesen vegyék igénybe a szolgáltatást, erre vonatkozó javaslatukat a decemberi 
rendkívüli testületi üléseken terjesztik elő.  Az önkormányzatok ezt a jogot úgy kívánják 
biztosítani a lakosaik számára, hogy meghatározott összeggel hozzájárulnak az 
Egészségház működéséhez.  
 
Pusztazámor a 107/2018.(XII.6.) Kt határozatában a 2019. évre vonatkozóan 400.000.- 
forint, Sóskút Kt. határozatában a 2019. évre vonatkozóan 1.200.000.- forint, Páty a 
418/2018.(XII.13.) számú Kt. határozatában a 2019. évre vonatkozóan 13.000.000.- forint 
összegű támogatást nyújt az Egészségház működtetéséhez.   
 
Herceghalom határozatában a 2019. évre vonatkozóan 6.000.000.- forint összegű 
támogatást nyújt. Herceghalom Község Képviselő-testülete az együttműködési 
megállapodás tervezet 4, 6, 20 pontjában módosító javaslattal élt, amit az előterjesztés 
mellékleteként olvasható. 
 
A megállapodás tervezetek és a települési döntések az előterjesztés részét képezik.   
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Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megtárgyalására és 
a határozati javaslatok elfogadására. 
 
Biatorbágy, 2018. december 13. 
                                                                                                    Tarjáni István s.k. 
                                                                                                        polgármester 
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Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

../2018. (XII.17.) határozata 
 

A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Páty községgel kötött Együttműködési 
Megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 

1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Páty község Önkormányzatával a 
Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő Egészségház működéshez való 
hozzájárulás elfogadásáról; 

 
2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására. 

 

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

 
../2018. (XII.17.) határozata 

 
A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Herceghalom községgel 

kötött Együttműködési Megállapodásról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 
1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Herceghalom község 

Önkormányzatával a Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő 
Egészségház működéshez való hozzájárulás elfogadásáról  
 

2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
../2018. (XII.17.) határozata 

 
A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Sóskút községgel kötött 

Együttműködési Megállapodásról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 
1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Sóskút község 
Önkormányzatával a Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő 
Egészségház működéshez való hozzájárulás elfogadásáról  
 
2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
../2018. (XII.17.) határozata 

 
A járóbeteg- szakellátás igénybevételéről szóló Pusztazámorra kötött 

Együttműködési Megállapodásról 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
 
1) a 2019-es évre vonatkozóan megállapodást köt Pusztazámor község 
Önkormányzatával a Biatorbágy, Mester utca 2 szám alatt működő 
Egészségház működéshez való hozzájárulás elfogadásáról  
 
2) Felkéri a polgármestert a megállapodások aláírására 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2018. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

Együttműködési megállapodás  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyfelől  
 
Név: Herceghalom Község Önkormányzata 

Székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.  

Adószám: 15734745-2-13 
Törzsszáma: 734741 
Statisztikai számjel: 15734745-8411-321-13 
Képviseli: Erdősi László polgármester Dr. Kovács Judit jegyző ellenjegyzésével,  

továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
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 
továbbiakban, mint Támogatott 
 

másfelől 

 
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 - ügyvezető 

továbbiakban, mint Közreműködő  
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a Támogatott tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-
szakrendelő működését biztosító biatorbágyi Egészségházat, (továbbiakban: Egészségház; cím: 2051 
Biatorbágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez a jelen 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint járul hozzá. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a szerződés megkötésekor hatályban lévő ágazati 

jogszabályok alapján a jelen szerződést érintő járó-beteg szakellátás megszervezése sem a Támogató, 
sem Támogatott kötelezően ellátandó feladata. 
 

2) Felek rögzítik, hogy Támogatott Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-én keresztül 
biztosítja a járóbeteg-szakellátást az Egészségházban. 

 
3) A Támogatott és a Közreműködő kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési 

engedéllyel rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső lakosságot is megfelelően 
kiszolgálni. 

 
4) A Támogatott Közreműködővel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester 

utca 2. szám alatt működő járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokat  2019.  január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig, biztosítja Herceghalom érvényes állandó,lakhellyel illetve tartózkodási hellyel, 
illetve társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára is: 

 
 

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

........................................
................................... 

Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
5) Felek rögzítik, hogy Támogató a ../2018 (..)számú határozatával 2019. évre 6.000.000.- Ft (azaz 

hatmillió forint) összegű támogatást állapított meg a járóbeteg-szakellátást biztosító biatorbágyi 
Egészségház működtetési költségeinek hozzájárulásaként. Támogató kijelenti, hogy a fent hivatkozott 
támogatási összeget havi egyenlő részletben tárgyhót követő 15 napon belül fizeti meg átutalás útján a 
Támogatott UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370086 számlaszámára. 

 
6) A szerződő felek a szerződést határozott időre 2019. január 1 napjától 2019. december 31. napjáig, 

azaz egy évre kötik, azzal, hogy a szerződés automatikusan megszűnik, amennyiben döntés 
születik arról, hogy a NEAK által finanszírozott járóbeteg szakellátás a herceghalmi lakosok 
számára is elérhetővé válik Biatorbágyon. 

6)7)  
 
7)8) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen határozott időre kötött szerződés időbeli hatálya 

lejár, kölcsönösen egyeztetéseket kezdeményeznek a támogatás további folytatásáról annak módjáról, 
intenzitásáról, feltételeiről, összegéről. Az egyeztetések során Felek figyelemmel lesznek a Támogatott 
és a Közreműködő által készített havi riportokra, valamint  az éves szakmai beszámolóra és az abban 
szereplő tényadatokra. 

 
8)9) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Támogatott 

és Közreműködő nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti Közreműködőt azonban igénybe 
vehet. 

 
9)10) Felek tudomásul veszik, hogy Közreműködő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a  minőséget 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). 

 
10)11) Közreműködő nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során keletkezett 

dokumentumok őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint 
gondoskodik. 

 
11)12) Támogató jogosult a Közreműködő által működtetett Egészségház folyamatos ellenőrzésére és 

észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Közreműködő által kezelt egészségügyi adatokba az 

Kardiológia  
 
Ultrahang 

Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

adatvédelmi szabályok figyelembevételével Támogató nem tekinthet be, ezért az ellenőrzés csak a 
betegforgalmi adatok illetve működési kiadások ellenőrzésére korlátozódik. 

 
12)13) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a másik félhez 

intézett, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal bármikor felmondható. A felmondás a szerződést 
megszünteti. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Támogatott a támogatás összegét nem az 
Egészségház működtetésére használja fel, illetve ha a Támogató a támogatás összegét az 
esedékesség időpontjáig nem teljesíti. Felek a felmondást minden esetben indokolni kötelesek. 
Feleknek elszámolási kötelezettsége van a szerződés bármely módon történő megszűnése esetén. 

 
13)14) A Közreműködő köteles tárgyhót követő 10 napon belül havi riportot, illetve tárgyévet követő január 

31-éig éves szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére. 
 
14)15) 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.  

 
15)16) 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. 
 
16)17) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták. 
 
17)18) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait szabályait 

kell alkalmazni. 
 
18)19) Jelen szerződést felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
20) Jelen szerződés aláírásával a 2017. szeptember 29. napján létrejött „Együttműködési 

megállapodás Járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására” tárgyú megállapodás hatályát 
veszti. 

 
 
 
Biatorbágy, 2018. december „ „ 
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...................................................................... ........................................................................... 
Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 

Támogató 
Képviseletében: 

Támogatott 
Képviseletében: 

ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  
DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 

Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 
jegyző 

........................................................ 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 

Közreműködő 
Képviseletében: 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 

 

Együttműködési megállapodás  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyfelől  
 
Név: Herceghalom Község Önkormányzata 

Székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.  

Adószám: 15734745-2-13 
Törzsszáma: 734741 
Statisztikai számjel: 15734745-8411-321-13 
Képviseli: Erdősi László polgármester Dr. Kovács Judit jegyző ellenjegyzésével,  

továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
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 
továbbiakban, mint Támogatott 
 

másfelől 

 
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 - ügyvezető 

továbbiakban, mint Közreműködő  
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
 



2 
 

 

...................................................................... ........................................................................... 
Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 

Támogató 
Képviseletében: 

Támogatott 
Képviseletében: 

ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  
DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 

Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 
jegyző 

........................................................ 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 

Közreműködő 
Képviseletében: 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 

 

 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a Támogatott tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-
szakrendelő működését biztosító biatorbágyi Egészségházat, (továbbiakban: Egészségház; cím: 2051 
Biatorbágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez a jelen 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint járul hozzá. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a szerződés megkötésekor hatályban lévő ágazati 

jogszabályok alapján a jelen szerződést érintő járó-beteg szakellátás megszervezése sem a Támogató, 
sem Támogatott kötelezően ellátandó feladata. 
 

2) Felek rögzítik, hogy Támogatott Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-én keresztül 
biztosítja a járóbeteg-szakellátást az Egészségházban. 

 
3) A Támogatott és a Közreműködő kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési 

engedéllyel rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső lakosságot is megfelelően 
kiszolgálni. 

 
4) A Támogatott Közreműködővel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester 

utca 2. szám alatt működő járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokat  2019.  január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig, biztosítja Herceghalom érvényes állandó, illetve tartózkodási hellyel, illetve 
társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára is: 

 
 

Szakrendelések 
Reumatológia  
 
Sebészet 
 
Ortopédia  
 
Pszichiátria 
 
Neurológia  
 
Szemészet 
 
Fül-orr-gégegyógyászat 
 
Szülészet-Nőgyógyászat 
 
Urológia 
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...................................................................... ........................................................................... 
Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 

Támogató 
Képviseletében: 

Támogatott 
Képviseletében: 

ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  
DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 

Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 
jegyző 

........................................................ 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 

Közreműködő 
Képviseletében: 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
5) Felek rögzítik, hogy Támogató a ../2018 (..)számú határozatával 2019. évre 6.000.000.- Ft (azaz 

hatmillió forint) összegű támogatást állapított meg a járóbeteg-szakellátást biztosító biatorbágyi 
Egészségház működtetési költségeinek hozzájárulásaként. Támogató kijelenti, hogy a fent hivatkozott 
támogatási összeget havi egyenlő részletben tárgyhót követő 15 napon belül fizeti meg átutalás útján a 
Támogatott UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370086 számlaszámára. 

 
6) A szerződő felek a szerződést határozott időre 2019. január 1 napjától 2019. december 31. napjáig, 

azaz egy évre kötik. 
 
7) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen határozott időre kötött szerződés időbeli hatálya 

lejár, kölcsönösen egyeztetéseket kezdeményeznek a támogatás további folytatásáról annak módjáról, 
intenzitásáról, feltételeiről, összegéről. Az egyeztetések során Felek figyelemmel lesznek a Támogatott 
és a Közreműködő által készített havi riportokra, valamint  az éves szakmai beszámolóra és az abban 
szereplő tényadatokra. 

 
8) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Támogatott 

és Közreműködő nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti Közreműködőt azonban igénybe 
vehet. 

 
9) Felek tudomásul veszik, hogy Közreműködő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a  minőséget 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). 

 
10) Közreműködő nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során keletkezett dokumentumok 

őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint gondoskodik. 
 
11) Támogató jogosult a Közreműködő által működtetett Egészségház folyamatos ellenőrzésére és 

észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Közreműködő által kezelt egészségügyi adatokba az 
adatvédelmi szabályok figyelembevételével Támogató nem tekinthet be, ezért az ellenőrzés csak a 
betegforgalmi adatok illetve működési kiadások ellenőrzésére korlátozódik. 

 
12) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a másik félhez 

intézett, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal bármikor felmondható. A felmondás a szerződést 

Kardiológia  
 
Ultrahang 

Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 
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...................................................................... ........................................................................... 
Herceghalom Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 

Támogató 
Képviseletében: 

Támogatott 
Képviseletében: 

ERDŐSI LSÁZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  
DR. KOVÁCS JUDIT JEGYZŐ 

Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 
jegyző 

........................................................ 
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 

Közreműködő 
Képviseletében: 

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 
 

 

megszünteti. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Támogatott a támogatás összegét nem az 
Egészségház működtetésére használja fel, illetve ha a Támogató a támogatás összegét az 
esedékesség időpontjáig nem teljesíti. Felek a felmondást minden esetben indokolni kötelesek. 
Feleknek elszámolási kötelezettsége van a szerződés bármely módon történő megszűnése esetén. 

 
13) A Közreműködő köteles tárgyhót követő 10 napon belül havi riportot, illetve tárgyévet követő január 31-

éig éves szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére. 
 
14) 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.  

 
15) 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. 
 
16) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták. 
 
17) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait szabályait 

kell alkalmazni. 
 

18) Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatálybalépésével egyidejűleg megszűnik a Járóbeteg-
szakellátási feladatok ellátásra szolgáló 2017. szeptember 29-én kelt Együttműködési megállapodás.  

 
19) Jelen szerződést felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. december „ „ 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Páty Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
SZÉKELY LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. HEKMAN TIBOR JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

Együttműködési megállapodás  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyfelől  
 
Név: Páty Község Önkormányzata 

Székhely: 2071 Páty, Kossuth utca 83.  

Adószám:  
Törzsszáma:  
Statisztikai számjel:  
Képviseli: Székely László polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző ellenjegyzésével,  

továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
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 
továbbiakban, mint Támogatott 
 

másfelől 

 
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 - ügyvezető 

továbbiakban, mint Közreműködő  
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Páty Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
SZÉKELY LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. HEKMAN TIBOR JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a Támogatott tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-
szakrendelő működését biztosító biatorbágyi Egészségházat, (továbbiakban: Egészségház; cím: 2051 
Biatorbágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez a jelen 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint járul hozzá. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a szerződés megkötésekor hatályban lévő ágazati 

jogszabályok alapján a jelen szerződést érintő járó-beteg szakellátás megszervezése sem a Támogató, 
sem Támogatott kötelezően ellátandó feladata. 
 

2) Felek rögzítik, hogy Támogatott Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-én keresztül 
biztosítja a járóbeteg-szakellátást az Egészségházban. 

 
3) A Támogatott és a Közreműködő kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési 

engedéllyel rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső lakosságot is megfelelően 
kiszolgálni. 

 
4) A Támogatott Közreműködővel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester 

utca 2. szám alatt működő járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokat  2019.  január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig, biztosítja Páty érvényes állandó, illetve tartózkodási hellyel, illetve 
társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára is: 

 
 

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

........................................
................................... 

Páty Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
SZÉKELY LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. HEKMAN TIBOR JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
5) Felek rögzítik, hogy Támogató a ../2018 (..) számú határozatával 

2019. évre 13.000.000.- Ft (azaz tizenhárommillió forint) összegű támogatást állapított meg a járóbeteg-
szakellátást biztosító biatorbágyi Egészségház működtetési költségeinek hozzájárulásaként. Támogató 
kijelenti, hogy a fent hivatkozott támogatási összeget havi egyenlő részletben tárgyhót követő 15 napon 
belül fizeti meg átutalás útján a Támogatott UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370086 
számlaszámára. 

 
6) A szerződő felek a szerződést határozott időre 2019. január 1 napjától 2019. december 31. napjáig, 

azaz egy évre kötik. 
 
7) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen határozott időre kötött szerződés időbeli hatálya 

lejár, kölcsönösen egyeztetéseket kezdeményeznek a támogatás további folytatásáról annak módjáról, 
intenzitásáról, feltételeiről, összegéről. Az egyeztetések során Felek figyelemmel lesznek a Támogatott 
és a Közreműködő által készített havi riportokra, valamint  az éves szakmai beszámolóra és az abban 
szereplő tényadatokra. 

 
8) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Támogatott 

és Közreműködő nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti Közreműködőt azonban igénybe 
vehet. 

 
9) Felek tudomásul veszik, hogy Közreműködő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a  minőséget 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). 

 
10) Közreműködő nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során keletkezett dokumentumok 

őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint gondoskodik. 
 
11) Támogató jogosult a Közreműködő által működtetett Egészségház folyamatos ellenőrzésére és 

észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Közreműködő által kezelt egészségügyi adatokba az 
adatvédelmi szabályok figyelembevételével Támogató nem tekinthet be, ezért az ellenőrzés csak a 
betegforgalmi adatok illetve működési kiadások ellenőrzésére korlátozódik. 

 
12) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a másik félhez 

 
Kardiológia  
 
Ultrahang 

Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Páty Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
SZÉKELY LÁSZLÓ POLGÁRMESTER ÉS  

DR. HEKMAN TIBOR JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

intézett, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal bármikor felmondható. A felmondás a szerződést 
megszünteti. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Támogatott a támogatás összegét nem az 
Egészségház működtetésére használja fel, illetve ha a Támogató a támogatás összegét az 
esedékesség időpontjáig nem teljesíti. Felek a felmondást minden esetben indokolni kötelesek. 
Feleknek elszámolási kötelezettsége van a szerződés bármely módon történő megszűnése esetén. 

 
13) A Közreműködő köteles tárgyhót követő 10 napon belül havi riportot, illetve tárgyévet követő január 31-

éig éves szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére. 
 
14) 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.  

 
15) 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. 
 
16) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták. 
 
17) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait szabályait 

kell alkalmazni. 
 
18) Jelen szerződést felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. december „ „ 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Pusztazámor Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

Együttműködési megállapodás  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyfelől  
 
Név: Pusztazámor Község Önkormányzat 
Székhely:  2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. 
Adószám:  
Törzsszáma:  
Statisztikai számjel:  
Képviseli: Pátrovics Benedek polgármester dr. Újházi Miklós jegyző ellenjegyzésével,  

továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
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 
továbbiakban, mint Támogatott 
 

másfelől 

 
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 - ügyvezető 

továbbiakban, mint Közreműködő  
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Pusztazámor Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a Támogatott tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-
szakrendelő működését biztosító biatorbágyi Egészségházat, (továbbiakban: Egészségház; cím: 2051 
Biatorbágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez a jelen 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint járul hozzá. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a szerződés megkötésekor hatályban lévő ágazati 

jogszabályok alapján a jelen szerződést érintő járó-beteg szakellátás megszervezése sem a Támogató, 
sem Támogatott kötelezően ellátandó feladata. 
 

2) Felek rögzítik, hogy Támogatott Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-én keresztül 
biztosítja a járóbeteg-szakellátást az Egészségházban. 

 
3) A Támogatott és a Közreműködő kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési 

engedéllyel rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső lakosságot is megfelelően 
kiszolgálni. 

 
4) A Támogatott Közreműködővel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester 

utca 2. szám alatt működő járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokat  2019.  január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig, biztosítja Pusztazámor érvényes állandó, illetve tartózkodási hellyel, illetve 
társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára is: 

 
 

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

........................................
................................... 

Pusztazámor Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
5) Felek rögzítik, hogy Támogató a ../2018 (..) számú határozatával 2019. évre …………….- Ft (azaz 

…………………….. forint) összegű támogatást állapított meg a járóbeteg-szakellátást biztosító 
biatorbágyi Egészségház működtetési költségeinek hozzájárulásaként. Támogató kijelenti, hogy a fent 
hivatkozott támogatási összeget havi egyenlő részletben tárgyhót követő 15 napon belül fizeti meg 
átutalás útján a Támogatott UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370086 
számlaszámára. 

 
6) A szerződő felek a szerződést határozott időre 2019. január 1 napjától 2019. december 31. napjáig, 

azaz egy évre kötik. 
 
7) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen határozott időre kötött szerződés időbeli hatálya 

lejár, kölcsönösen egyeztetéseket kezdeményeznek a támogatás további folytatásáról annak módjáról, 
intenzitásáról, feltételeiről, összegéről. Az egyeztetések során Felek figyelemmel lesznek a Támogatott 
és a Közreműködő által készített havi riportokra, valamint  az éves szakmai beszámolóra és az abban 
szereplő tényadatokra. 

 
8) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Támogatott 

és Közreműködő nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti Közreműködőt azonban igénybe 
vehet. 

 
9) Felek tudomásul veszik, hogy Közreműködő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a  minőséget 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). 

 
10) Közreműködő nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során keletkezett dokumentumok 

őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint gondoskodik. 
 
11) Támogató jogosult a Közreműködő által működtetett Egészségház folyamatos ellenőrzésére és 

észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Közreműködő által kezelt egészségügyi adatokba az 
adatvédelmi szabályok figyelembevételével Támogató nem tekinthet be, ezért az ellenőrzés csak a 
betegforgalmi adatok illetve működési kiadások ellenőrzésére korlátozódik. 

 
12) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a másik félhez 

Kardiológia  
 
Ultrahang 

Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Pusztazámor Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
PÁTROVICS BENEDEK POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

intézett, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal bármikor felmondható. A felmondás a szerződést 
megszünteti. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Támogatott a támogatás összegét nem az 
Egészségház működtetésére használja fel, illetve ha a Támogató a támogatás összegét az 
esedékesség időpontjáig nem teljesíti. Felek a felmondást minden esetben indokolni kötelesek. 
Feleknek elszámolási kötelezettsége van a szerződés bármely módon történő megszűnése esetén. 

 
13) A Közreműködő köteles tárgyhót követő 10 napon belül havi riportot, illetve tárgyévet követő január 31-

éig éves szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére. 
 
14) 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.  

 
15) 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. 
 
16) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták. 
 
17) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait szabályait 

kell alkalmazni. 
 
18) Jelen szerződést felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. december „ „ 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Sóskút Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
KÖNIG FERENC POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

Együttműködési megállapodás  
(tervezet) 

 
amely létrejött egyfelől  
 
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,  

továbbiakban, mint Támogató 
 
másfelől 
 
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 
továbbiakban, mint Támogatott 
 

másfelől 

 
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 - ügyvezető 

továbbiakban, mint Közreműködő  
 
együttesen továbbiakban Felek között az alábbi feltételekkel: 
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........................................
.............................. 

........................................
................................... 

Sóskút Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
KÖNIG FERENC POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 
A szerződő felek megállapítják, hogy a Támogató a Támogatott tulajdonát képező ingatlanban a járóbeteg-
szakrendelő működését biztosító biatorbágyi Egészségházat, (továbbiakban: Egészségház; cím: 2051 
Biatorbágy, Mester u. 2.) akként támogatja, hogy az Egészségház működési költségeihez a jelen 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint járul hozzá. 
 

 
1) Felek rögzítik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a szerződés megkötésekor hatályban lévő ágazati 

jogszabályok alapján a jelen szerződést érintő járó-beteg szakellátás megszervezése sem a Támogató, 
sem Támogatott kötelezően ellátandó feladata. 
 

2) Felek rögzítik, hogy Támogatott Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft-én keresztül 
biztosítja a járóbeteg-szakellátást az Egészségházban. 

 
3) A Támogatott és a Közreműködő kijelenti, hogy egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó működési 

engedéllyel rendelkezik, és így képes az ellátási területén kívül eső lakosságot is megfelelően 
kiszolgálni. 

 
4) A Támogatott Közreműködővel együtt kötelezettséget vállal arra, hogy a jelenleg Biatorbágy, Mester 

utca 2. szám alatt működő járóbeteg-szakellátási szolgáltatásokat  2019.  január 1. napjától 2019. 
december 31. napjáig, biztosítja Sóskút érvényes állandó, illetve tartózkodási hellyel, illetve 
társadalombiztosítással rendelkező lakosai számára is: 

 
 

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

........................................
................................... 

Sóskút Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
KÖNIG FERENC POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
5) Felek rögzítik, hogy Támogató a ../2018 (..) számú határozatával 2019. évre …………….- Ft (azaz 

…………………….. forint) összegű támogatást állapított meg a járóbeteg-szakellátást biztosító 
biatorbágyi Egészségház működtetési költségeinek hozzájárulásaként. Támogató kijelenti, hogy a fent 
hivatkozott támogatási összeget havi egyenlő részletben tárgyhót követő 15 napon belül fizeti meg 
átutalás útján a Támogatott UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000005-65370086 
számlaszámára. 

 
6) A szerződő felek a szerződést határozott időre 2019. január 1 napjától 2019. december 31. napjáig, 

azaz egy évre kötik. 
 
7) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen határozott időre kötött szerződés időbeli hatálya 

lejár, kölcsönösen egyeztetéseket kezdeményeznek a támogatás további folytatásáról annak módjáról, 
intenzitásáról, feltételeiről, összegéről. Az egyeztetések során Felek figyelemmel lesznek a Támogatott 
és a Közreműködő által készített havi riportokra, valamint  az éves szakmai beszámolóra és az abban 
szereplő tényadatokra. 

 
8) A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a Támogatott 

és Közreműködő nem ruházhatja tovább, külön jogszabály szerinti Közreműködőt azonban igénybe 
vehet. 

 
9) Felek tudomásul veszik, hogy Közreműködő felelősséggel tartozik a feladat szakmai tartalma és 

minősége tekintetében is, ennek megfelelően rendszeresen nyomon követi a  minőséget 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). 

 
10) Közreműködő nyilatkozik, hogy a járóbeteg-szakellátás igénybevétele során keletkezett dokumentumok 

őrzéséről és kezeléséről az adatvédelemre vonatkozó mindenkori szabályok szerint gondoskodik. 
 
11) Támogató jogosult a Közreműködő által működtetett Egészségház folyamatos ellenőrzésére és 

észrevételeinek közlésére. Az ellenőrzés során Közreműködő által kezelt egészségügyi adatokba az 
adatvédelmi szabályok figyelembevételével Támogató nem tekinthet be, ezért az ellenőrzés csak a 
betegforgalmi adatok illetve működési kiadások ellenőrzésére korlátozódik. 

 
12) Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés súlyos szerződésszegés miatt a másik félhez 

Kardiológia  
 
Ultrahang 

Belgyógyászat 

Bőrgyógyászat 

Diabetológia 

Pszichológia 

Fizioterápia 

Mozgásterápia 
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................................... 

Sóskút Község Önkormányzata Biatorbágy Város Önkormányzata 
Támogató 

Képviseletében: 
Támogatott 

Képviseletében: 
KÖNIG FERENC POLGÁRMESTER ÉS  

DR. ÚJHÁZI MIKLÓS JEGYZŐ 
Tarjáni István Polgármester és dr. Kovács András 

jegyző 
........................................................ 

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 
Közreműködő 

Képviseletében: 
Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes - ügyvezető 

 
 

intézett, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal bármikor felmondható. A felmondás a szerződést 
megszünteti. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Támogatott a támogatás összegét nem az 
Egészségház működtetésére használja fel, illetve ha a Támogató a támogatás összegét az 
esedékesség időpontjáig nem teljesíti. Felek a felmondást minden esetben indokolni kötelesek. 
Feleknek elszámolási kötelezettsége van a szerződés bármely módon történő megszűnése esetén. 

 
13) A Közreműködő köteles tárgyhót követő 10 napon belül havi riportot, illetve tárgyévet követő január 31-

éig éves szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni a Támogató részére. 
 
14) 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.  

 
15) 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. 
 
16) A jelen Megállapodást a felek képviselői elolvasták, együtt közösen értelmezték és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták. 
 
17) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok előírásait szabályait 

kell alkalmazni. 
 
18) Jelen szerződést felek kölcsönös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
Biatorbágy, 2018. december „ „ 
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