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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS -tervezet 

 

az önkormányzati egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésének 

átadásáról és átvételéről 
 

 

mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint 

tulajdonos fenntartó (továbbiakban: Önkormányzat), 

 

másrészről SANAMED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú 

Társaság (továbbiakban: Közhasznú Társaság) 2740 Abony, Szolnoki út 24. (Cg.: 13-14-

000018, Adószám: 18672765-1-13) képviseli dr. Pusztai Dezső ügyvezető, mint működtető 

(továbbiakban: Működtető)  

 

között, a fenti tárgykörben, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

I. ELŐZMÉNYEK: 

 

1. Szerződő felek Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2000. május 04. 

napján hozott 73/2000. számú határozata alapján 2000. július 01. napján járóbeteg-

szakellátás működtetését átadó-átvevő szerződést kötöttek, mely a Képviselő-testület 

2002. április 30. napján hozott 75/2002. és 2002. augusztus 13. napján hozott 

146/2002. számú határozatával módosításra került. 

 

2. Az Önkormányzat, mint a járóbeteg szakellátás fenntartója a szerződés aláírásának 

napjával átadta a Működtető részére az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában 

lévő járóbeteg ellátás és laboratórium működtetését. Az átvett feladat a MEP által 

finanszírozott, illetve térítés ellenében végzett szakrendelési feladatok teljes körű 

átvállalását jelentette. Az ellátott terület lakossága részére, a területi beutalási rend 

szerint, továbbá sürgősségi esetekben területi hovatartozástól függetlenül biztosította – 

a jogszabályban előírt esetek kivételével – a biztosítottak tekintetében térítésmentesen. 

 

3. A Képviselő-testület 2003. május 22. napján hozott 71/2003. számú határozata alapján 

2004. Január 01. napjától a járóbeteg ellátás finanszírozás tekintetében a szerződő fél a 

Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral a SANAMED Egészségügyi Szolgáltató és 

Kereskedelmi Közhasznú Társaság.  

 

4. A működtetés átadása az ellátás biztosításához szükséges Abony, Kálvin u. 10. sz. 

alatti Egészségmegőrző Központ és Abony, Arany János u. 2. sz. alatti Laboratórium 

épület Önkormányzati tulajdonjogában, valamint az Önkormányzat fenntartói, 

felújítási kötelezettségének változatlansága mellett történt. 

 

5. Az Önkormányzat térítésmentesen biztosította a Működtető részére az Önkormányzat 

használatában lévő teljes infrastruktúrát. 

Az Önkormányzat a tulajdonában lévő fenti rendelők esetében a Működtetőnek 

engedélyezte, hogy az épület hasznosításával – az alaptevékenység végzését segítve – 

önállóan rendelkezzen. 

 



6. A Működtető a járóbeteg szakellátást szolgáló tárgyi eszközöket, készleteket leltár 

szerint vette át működtetés céljából. Az átadás-átvétel során a szerződést kötő Felek 

rögzítették a rendelők, valamint a berendezések, felszerelések és műszerek állapotát, 

valamint adatait a nyilvántartási okmányok alapján. 

 

7. A járóbeteg ellátást szolgáló épület és vagyontárgyak biztosításáról az Önkormányzat 

gondoskodott, egyben hozzájárult, hogy Abony, Szolnoki út 24 szám alatt lévő 

rendelő telephelyként szerepeljen a szemészeti szakellátás biztosítása céljából. A 

rendelő tulajdonosa, a rendelőt teljes felszerelésével térítés mentesen biztosította az 

Önkormányzat részére, a Sanamed kht. részére használatba adás, szemészeti 

szakrendelés céljából. 

 

8. Az Önkormányzat a járóbeteg szakellátáshoz szükséges rendelők, berendezések, 

műszerek és géppark fejlesztésében a szerződés időtartama alatt, mindenkori 

költségvetési lehetőségeinek függvényében vett részt.     

A szerződés időtartama alatt a Működtető az alábbi berendezéseket, műszereket, 

gépeket vásárolta meg:  

2 db fizioterápiás kezelő torony, hasi UH berendezés, 2 X 7 db számítógép + hálózat + 

program, color doppler UH berendezés (az UH vásárlás 7,2 millió forint értékben, 

Önkormányzati finanszírozásból történt, melyet az Önkormányzat 3 év alatt havi 

bontásban utalt át a kht. részére, mivel az épületek napi karbantartási, átalakítási, 

felújítási munkálatainak költségei a kht-t terhelték.) 

Működtető az alábbi beruházásokat eszközölte: részvétel két komfort fokozat javítási  

pályázatban ( 5 millió + összesen 8 millió forint összeggel ), elektromos hálózat 

javítása, fejlesztése. 

 

9. A rendelések működtetésének költsége teljes egészében (fűtés, világítás, vízellátás, 

fogyóeszköz ellátás) a Működtetőt terhelte. A hydrotherápia végzéséhez szükséges 

töltővizet a medencébe a Strand biztosította. A Strand külső világításának költségeit 

pedig részben a Működtető viselte. 

 

10. A Működtető kötelezettséget vállalt arra, hogy a szakellátásban résztvevő, az 

Önkormányzat által alkalmazott dolgozók tekintetében biztosította a 

továbbfoglalkoztatást.  

A Működtető kötelezettséget vállalt arra, hogy mindazon közalkalmazott esetében, 

akik előtte az Önkormányzat alkalmazásában álltak és a Kht.-val alkalmazottként 

munkaviszonyt – mely munkajogviszonnyá alakul át, - biztosította a Kjt. szerinti 

garantált illetményt, illetve egyéb juttatásokat: munkaruházati,- étkezési hozzájárulást, 

továbbképzési lehetőség, jubileumi juttatás, útiköltség részbeni térítése. 

 

11. Az Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a szerződés megszűnése esetén a 

Működtetővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal, ha a további 

működtetést Önkormányzati intézmény végzi, illetve a működtetést  másnak azzal a 

feltétellel adja át, hogy a Működtető által alkalmazott dolgozók tekintetében biztosítja 

a továbbfoglalkoztatást, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére 

vonatkozó szerződések szerinti igénybevételt, ha azt az érintettek elfogadják. 

 

12. A szerződést felek – a módosítások következtében – 2000. július 01. napjától 2007. 

június 30. napjáig terjedő időtartamra kötötték.  

 



II. TÁRGYI SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. 

évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

Törvény 152. § (3) bekezdése alapján feladatát képező területi ellátási kötelezettségen belül az 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által jelenleg is finanszírozott 

egészségügyi járóbeteg szakellátását továbbra is az ellátás funkcionális privatizációja útján a 

SANAMED Közhasznú Társasággal, mint Működtetővel kívánja megoldani. Működtető 

rendelkezve a szükséges szakmai képesítéssel kész, képes és hajlandó továbbra is a járóbeteg-

szakellátás magas színvonalú nyújtására. 

 

Szerződő felek között, ezen szándékaik és elhatározásaik alapján, az egymással történt 

kölcsönös egyeztetések lefolytatása után az alábbi megállapodás jött létre: 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

Az Önkormányzat 2007. július 1-től továbbra is átadja, Működtető pedig továbbra is átveszi 

működtetésre az Önkormányzat területi ellátási kötelezettségébe tartozó és az OEP által 

jelenleg is finanszírozott járóbeteg-szakellátást. 

 

2. A SZERZŐDÉS TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 

 

A járóbeteg-szakellátás területi ellátási kötelezettsége a mindenkor hatályos, az 

Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződésben foglaltakra (szakrendelések 

és óraszámok) terjed ki. 

A szerződés aláírásának idején az alábbi szakrendelések működnek: 

 

Szakrendelés megnevezése:    Heti óraszám: 

 

Általános laboratóriumi diagnosztika:   4 

Gyermek- és felnőtt hasi ultrahang:    8 

Bőrgyógyászat:      8 

Szemészet                                                                              8 

Szülészet-nőgyógyászat:     9 

Neurológia:       6 

Ortopédia:       4 

Fül-orr-gége:       4 

Belgyógyászat:      4 

Sebészet:       4 

Érsebészet:       2 

Rheumatológia:               20 

Fizikotherápia:               20 

Hydrotherápia:               15 

 

Összesen:                                                                           116 

 

 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Működtető az egészségügyi és más 

jogszabályok alapján legkésőbb e szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül 

felülvizsgálja a tevékenység végzéséhez szüksége szabályzatait. Működtető vállalja, hogy a 

felülvizsgált szabályzatokat az aktuálisan érvényben lévő jogszabályokhoz alakítja. A 



Működtető tudomásul veszi, hogy Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szabályzatokat ellenőrzés céljából beterjeszteni kérheti. 

 

3. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 

 

Jelen szerződés 2007. július 1. napján lép hatályba, és határozatlan időtartamra szól. 

 

A szerződés hatálybalépésének napján a Működtető az alábbi feltételekkel rendelkezik: 

- Működtető a Pest Megyei Bírság, mint Cégbíróságon Cg. 13-14-000018 szám alatt 

bejegyzésre került, 

- Működtető a jelen szerződésben meghatározott tevékenység végzésére az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pest Megyei Intézete által 4095-4/2005. 

számon, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Ceglédi 

Kistérségi Intézete által 1901-2/2007. számon kiadott működési engedéllyel 

rendelkezik, 

- Működtető az Egészségbiztosítási Pénztárral a jelen szerződésben meghatározott 

tevékenység végzésére 2005. május 01-től finanszírozási szerződéssel rendelkezik, 

- Működtető rendelkezik érvényes egészségügyi felelősségbiztosítással. 

 

4. SZERZŐDÉS FELMONDÁSA 

  

 

 A szerződést bármely fél 6 havi felmondási idővel rendes felmondással megszüntetheti, 

azonban a felmondást és indokait írásban kell közölni a másik féllel. 

 

 Az Önkormányzat a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a hibák 

észlelése esetén azt írásbeli figyelmeztetést követően a Működtető 30 napon belül nem 

küszöböli ki, és 

a) saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek 

érdekképviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az egészségügyi 

szolgáltatás szakmai színvonala jelentősen csökkent, 

b) a Működtető a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi és 

a területileg illetékes MEP, vagy egészségügyi hatóság hivatalosan megerősíti, 

 

 Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződést rendkívüli felmondással 

megszűnteti, ha 

a) Működtető működési engedélyét visszavonták, 

b) Működtető csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll, 

c) Működtető súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó 

szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést felmondták, 

d) Működtetővel szemben a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Törvény szerint a bíróság jogerős ítéletében 

meghatározott büntetést szabtak ki, 

 

 A szerződés rendkívüli felmondással olyan határidővel szüntethető meg, amely alatt 

biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás folyamatossága. 

 

 A felmondási idő alatt a Működtető köteles a szerződésben vállalt közszolgáltatást 

folyamatosan teljesíteni. 

 



 A szerződés bármely formában történő megszűnésekor Szerződő felek kötelesek az utolsó 

napon egymás felé kötelezettségeikkel hiánytalanul elszámolni. Működtető köteles az 

Önkormányzat részére az általa használt, Önkormányzat tulajdonát képező eszközöket átadni, 

illetve a használt helyiségeket- minden további elhelyezési igény nélkül – elhagyni. 

 

 

5. AZ ÖNKORMÁNYZAT FELADATA 

 

 

5.1. Az Önkormányzat továbbra is hozzájárul ahhoz, hogy Működtető részéről a közvetlen 

finanszírozásra az OEP-pel megkötött szerződés továbbra is hatályban maradjon. 

 

5.2. Az Önkormányzat jogosult az átadott kötelezettség ellátásának szakmai szempontú 

ellenőrzésére vagy ellenőriztetésére. Szakmai hiányosság, hiba észlelése esetén érdekeinek a 

rendelkezésre álló lehetőségek szerint szerezhet érvényt. 

 

5.3. Az Önkormányzat továbbra is kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés megszűnése 

esetén a Működtetővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állókkal, ha a további 

működtetést az Önkormányzati intézmény végzi, illetve a működtetést másnak azzal a 

feltétellel adja át, hogy a Működtető által alkalmazott dolgozók tekintetében, biztosítja a 

továbbfoglalkoztatást, illetve az egészségügyi szolgáltatást nyújtók részére vonatkozó 

szerződések szerinti igénybevételt, ha azt az érintettek elfogadják. 

 

 

6. MŰKÖDTETŐ FELADATA 

 

 

6.1. Működtető kötelezettséget vállal arra, hogy működési területén az érvényes előírásoknak, 

szakmai szabályoknak megfelelő járóbeteg szakellátásról a korábban kialakult gyakorlat 

szerint, folyamatosan magas szakmai színvonalon gondoskodik. 

 

6.2. A Működtető továbbra is kötelezettséget vállalt arra, hogy a korábban az Önkormányzat 

által alkalmazott dolgozók tekintetében biztosítja a továbbfoglalkoztatást. A Működtető 

kötelezettséget vállal arra, hogy mindazon közalkalmazott esetében, akik 2001. április 30-ig 

az Önkormányzat alkalmazásában álltak és a Kht.-val alkalmazottként munkaviszonyt – mely 

munkajogviszonnyá alakult át, - biztosítja a Kjt. szerinti garantált illetményt, illetve egyéb 

juttatásokat: munkaruházati,- étkezési hozzájárulást, továbbképzési lehetőség, jubileumi 

juttatás, útiköltség részbeni térítése. 

 

6.3. Működtető köteles – külön jogszabályban meghatározottak szerint – megkötött 

felelősségbiztosítását folyamatosan fenntartani. 

 

6.4. Működtető köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartások vezetésére, az adatok 

megőrzésére és a személyiségi jogok védelméről szóló rendelkezések maradéktalan 

betartására. 

 

6.5. A járóbeteg-szakellátás működtetésével kapcsolatos (anyag-, gyógyszer- nyomtatvány-, 

bér- és járulékai, egészségügyi textília mosatása, veszélyes hulladék elszállíttatása stb.) 

költségek a Működtetőt terhelik. 

 



6.6. Működtető köteles a járóbeteg-szakellátás rendelési idejét a rendelő-helyiség területén 

kifüggeszteni és betartani. 

 

6.7. Működtető az Önkormányzat által jelen szerződés alapján átadott feladatot tovább nem 

adhatja, de közreműködői szerződést részfeladatok ellátására közreműködőkkel köthet. 

 

6.8. Működtető minden év május 31-ig írásban köteles a képviselő-testületnek beszámolni az 

előző évi egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről. 

 

 

7. AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON MŰKÖDTETŐ RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ 

HASZNÁLATBA ADÁSA, A FELEK EZZEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS 

KÖTELEZETTSÉGEI 

 

 

7.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a feladat ellátásához 

továbbra is az alábbi ingatlanokat adja térítésmentesen használatba Működtető részére: 

2740 Abony, Kálvin út 10. szám alatti Egészségmegőrző Központ épülete, 

2740 Abony, Arany János út 2. szám alatti épület Laboratóriuma, valamint hozzájárul a  

2740 Abony, Szolnoki út 24 szám alatti rendelő telephelyként való üzemeltetéséhez.  

 

7.2. Az Önkormányzat az Önkormányzat tulajdonában lévő rendelők esetében a 

Működtetőnek engedélyezi, hogy az épület hasznosításával – az alaptevékenység végzését 

segítve – önállóan rendelkezzen. 

 

7.3. Az Önkormányzat által használatba adott ingatlanok, létesítmények működtetésének 

rezsi költségei (fűtés, világítás, vízellátás, telefon, internet, kábel TV stb.), belső 

állagmegóvás, belső felújítás költségei, külső felújítás, külső állagmegóvás költségei, az 

épület szerkezetének, víz, fűtésrendszerének, elektromos hálózatának javítási munkálatai a 

Működtetőt terhelik.  

Működtető köteles e szerződés hatálya alatt a Kálvin J. u. 10. sz. alatti egészségmegőrző 

központ épületének külső állagmegóvási, felújítási munkáit e szerződés hatálybalépésétől 

számított 5 éven belül elvégezni.  

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés a felújítást követően, 

de legfeljebb e szerződés hatályba lépését követő 10 évnél korábban megszűnik, Működtető 

az által eszközölt külső állagmegóvási, felújítási munkák költsége arányos részének 

Önkormányzat által történő megtérítésére jogosult.  

 

7.4. Működtető a használatba vett ingatlanokat, létesítményeket a jó gazda gondosságával 

köteles kezelni, az ennek megszegésével okozott kárért a Ptk. általános felelősségi szabályai 

szerint felelősséggel tartozik. 

 

7.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a feladat ellátásához 

továbbra is ingyenesen használatba adja Működtető részére e szerződés 1. számú 

mellékletében szereplő leltárban felsorolt orvosi gépműszert, felszerelési és berendezési 

tárgyakat, valamint az ellátási időszakban beszerzésre kerülő eszközöket, berendezéseket. 

 

7.6. Működtető a használatba vett eszközöket a jó gazda gondosságával köteles kezelni, az 

ennek megszegésével okozott kárért a Ptk. általános felelősségi szabályai szerint felelősséggel 

tartozik. A szerződés megszűnésekor a Működtető a leltár szerint köteles az átvett tárgyi 



eszközöket az Önkormányzat, illetve az általa megjelölt szervezet részére átadni, a szerződés 

időtartama alatt az Önkormányzat által esetlegesen beszerzett tárgyi eszközökkel egyetemben. 

Az eszközök, készletek visszaszolgáltatásakor a Működtetőnek a rendeltetésszerű használat 

ideje alatt létrejött értékcsökkenést nem kell kompenzálni.  

Azon eszközök tekintetében melyek beszerzését illetően, az Önkormányzat szerzett be, 

Működtető anyagi hozzájárulásával, amortizálódásuk után Működtetőnek lehetősége van 

megvásárolni.  

 

7.7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges gépeket, 

műszereket a mindenkori hatályos jogszabálynak megfelelően Működtető biztosítja. 

 

7.8. Az Önkormányzat által használatba adott és működéshez beszerzett vagyontárgyak 

biztosításáról Működtető az épület biztosításáról az Önkormányzat köteles gondoskodni. 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

8.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés évente felülvizsgálatra 

kerül.  

 

8.2. A szerződés módosításához mindkét fél egyező akaratára, írásos formába való foglalásra 

és kétoldalú aláírásra van szükség. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződésük szóbeli 

nyilatkozattal nem módosítható. 

 

8.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései, 

valamint az egészségügyi és társadalombiztosítási jogszabályok az irányadók. 

 

8.4. A szerződést ezen tartalommal és formában Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete ….. /2007. (…) számú határozatával hagyta jóvá és felhatalmazta a Polgármestert 

annak aláírására. 

 

8.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Önkormányzat új 

egészségügyi centrumot létesít, jelen szerződést a felek soron kívül felülvizsgálják. Az új 

egészségügyi centrum megépítése esetén Működtető kifejezi szándékát, hogy a Kálvin u. 10. 

sz. alatti épületben kizárólag rehabilitációs rendeléseket fog folytatni, továbbá az Arany 

János u. 2. sz. alatti épületben a járóbeteg-szakrendeléseket megszünteti és az épületet az 

Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. A járóbeteg-szakrendelések új egészségügyi 

centrumban történő elhelyezését felek jelen szerződés rendkívüli felülvizsgálata során 

rendezik. 

 

Szerződő felek a szerződést elolvasták, értelmezték, rendelkezéseit megértették, azokat 

magukra nézve kötelezőnek elismerték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Abony, 2007. ………………….. 

 

 

 Abony Város Önkormányzata    Sanamed Kht. 

 


