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ELŐTERJESZTÉS 

 
Mammográfiás szűrővizsgálatról II.- időpontváltozásról illetve a megállapodás 

elfogadásáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2018.(I.25.) számú 
határozatában döntött arról, hogy 2018. április 11-16 időszak között a biatorbágyi 
állandó lakhellyel rendelkező 45-65 év közötti nők számára ingyenes mammográfiai 
szűrővizsgálatot biztosít a Mamma Egészségügyi Zrt közreműködésével.  
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által kiadott aktuális adatok 
alapján a 45-65 év közötti női biatorbágyi lakosok száma közel 1500 fő, ami 
majdnem a duplája az első körben rendelkezésre álló statisztikai adatoknak, így a 
Mamma Zrt. kérte, hogy a szűrés időpontja április 11-19 közötti időszak legyen, hogy 
mindenki számára elérhetővé váljon az ingyenes vizsgálaton való részvétel.  
 
Javaslom a 10/2018.(I.25.) számú határozat 1) és 3) pontjának módosítását és 
kiegészítését azzal, hogy a megállapodást is elfogadja a Képviselő-testület.  
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, és képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését a 
kérdésben. 
 
Biatorbágy, 2018. február 28. 

 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

…/2018. (III.29.) határozata 
 
 

Mammográfiás szűrővizsgálatról II.- időpontváltozásról illetve a megállapodás 
elfogadásáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mammográfiás 
szűrővizsgálatról II. - időpontváltozásról illetve a megállapodás elfogadásáról szóló 
előterjesztést és úgy dönt, hogy az alábbiak szerint módosítja a 10/2018.(I.25.) 
számú határozatát: 
 

1.) 2018. április 11-19. időszak között Biatorbágy városában állandó lakcímmel 
rendelkező 45-65 év között nők részére ingyenes mammográfiai emlőszűrést 
biztosít a MaMMa Egészségügyi Ztr. közreműködésével. 

2.) a mobil szűrőállomás települési költségéhez az Egészséges Biatorbágyért 
Program keretből 250.000.- forint összeggel hozzájárul. 

3.) a mobil szűrőállomás 2018. április 11-19. időpontja közötti időszakban 
felmerülő víz- csatorna és áramköltségét átvállalja, a csatlakozási 
lehetőségeket biztosítja. 

4.) a szűrőállomás helyeként az Egészségház melletti parkolót biztosítja. 
5.) felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező megállapodás 

aláírására. 
 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2018.március 31. 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

M E G Á L L A P O D Á S 
 
mely létrejött 
 
megnevezés:   ……………………… 
székhely:   …………………………… 
képviseli:    ………………………… 
adószám:   …………………. 
továbbiakban:   Megrendelő 
 
és 
 
megnevezés:    MaMMa® Egészségügyi Zrt.  
székhely:   1125 Budapest, Fogaskerekű u. 4-6. 
képviseli:   Vadászy András igazgató 
cégjegyzékszám:  01-10-042142 
adószám:   10857793-2-43 
pénzintézeti számlaszám: Budapest Bank 
    10103513-36814700-00000001 
továbbiakban:   Projectszervező 
 
között alábbiak szerint: 
 
1.  Megrendelő megrendeli a biatorbágyi 45-65 év közötti női lakosság 

emlőszűrési vizsgálatát a Népegészségügyi Program keretein belül a megyei 
Kormányhivataltól kapott behívási lista, valamint a 40 éven felüli hölgyek 
háziorvosi beutalója alapján. 
 
A Projectszervező által átadott, és a szerződés 1. sz. mellékletét képező 
telepítési és működtetési feltételekről szóló tájékoztatóban felsorolt 
feladatoknak megfelelően gondoskodik a mobil szűrőállomás telepítéséhez 
szükséges feltételek megteremtéséről, megfelelő helyszínről, 1 fő műszaki 
szakemberről, a mobil állomás őrzéséről. 
 

A mammográfiás szűrés időpontja: 
2018. április 11. és április 19. 
A szűrés időtartama: 7 nap. 

 
2.  Projectszervező a Primavera Mammográfiás Emlőrákszűrő Program keretében 

az 1. pontban feltüntetett feltételek biztosítása esetén vállalja, hogy a mozgó 
mammográfiás szűrőbusszal a mammográfiás szűrési vizsgálatokat elvégzi. 
Az 1. pontban biztosítottakon túlmenően Projectszervező igényli a 
mammográfiás szűrőállomás telepítésével kapcsolatos költségek megtérítését. 

 
3.  Projectszervezőt ……………,- Ft + ÁFA, azaz ……………… forint + ÁFA 

telepítési díj illeti meg. A díj magában foglalja Projectszervező munkadíját és 
minden költségét. A díjról a számlát Projectszervező a szűrés befejezését 
követően állítja ki, melyet Megrendelő köteles a számlán feltüntetett 
esedékességkor átutalással kiegyenlíteni. Késedelmes teljesítés esetén 
Projectszervező jogosult a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.  

 
 



 

5.  Felek a jogviszony tartama alatt kötelesek együttműködni és minden lényeges 
kérdésről egymást tájékoztatni. A szóban adott tájékoztató írásban történő 
megerősítését bármelyik fél kérheti.  

 
          Témafelelősök:  

 
Megrendelő részéről     Projectszervező részéről 

 
                …………….                  Kovács Hajnalka                 
     …………….               irodavezető 
       tel:...............           tel:06-30-4464412 
 

A tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges kárért a mulasztó Fél 
felelősséggel tartozik.  

 
Felek jelen Megállapodást határozott időre kötik, mely a szűrési tevékenység 
befejezésével egyidejűleg automatikusan megszűnik. 
 
Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok 
az irányadók. 
 
 
 
Budapest, 2018. február 23.  
 
 

    Megrendelő részéről      Projectszervező részéről 
    …………………...              MaMMa® Zrt. 

 
 
 
 

   ...................................      ....................................... 
          ……………….             Vadászy András              

                                                                   igazgató 
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