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K I V O N A T 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből 

  
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő 
megállapodás-tervezet elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
177/2017. (V.30.) Kt. sz. határozata 

az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási 
kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő megállapodás-tervezet elfogadásáról 

 
Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi 
Központ Nonprofit Kft. és a területi ellátási kötelezettségen kívüli résztvevők között kötendő 
megállapodás-tervezetet e határozat melléklete szerint elfogadja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert, hogy a Képviselő-testület 
döntését az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. taggyűlésén 
szavazatával képviselje. 
 
Felelős: Győri Máté polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve folyamatos, a Kft. soron következő taggyűlése 

 
 

Kmf. 
 

 
Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 
 

 
  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 
         képviselő              képviselő 
   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 
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„Melléklet a 177/2017. (V.30.) Kt. sz. határozathoz” 

MEGÁLLAPODÁS 
járóbeteg-szakellátás fenntartásáról 

Területi Ellátási Kötelezettségen kívüli résztvevőként 

amely létrejött egyrészről 

Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (rövidített neve: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft, 

székhely: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14. adószáma: 14459548-1-07, képviseli: Fekete 

Nikoletta Krisztina, ügyvezető igazgató) továbbiakban, mint Intézmény. 

másrészről 

…………………………………….. Önkormányzata (cím: ………………………., képviseli: 

…………………………. polgármester) továbbiakban, mint Önkormányzat. 

együtt Felek 

között, a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

1.1. A Felek előzetesen rögzítik, hogy Ercsi Város Önkormányzata három környező 
település önkormányzatával (Ráckeresztúr, Baracska és Kajászó) 2008. február 
hó 19. napján fejlesztési megállapodást kötött. Annak keretében az Ercsi Város 
Önkormányzata, mint projekt gazda pályázatának benyújtásával részt vett az NFÜ 
TIOP 2.01.2/07/1. jelzésű pályázatban. A pályázat célja a kistérségi egészségügyi 
ellátás hatékony, magas színvonalon történő biztosítása, egy közös fenntartású 
járóbeteg-szakellátó kialakítása és működtetése. 

1.2. A benyújtott pályázatot a bíráló bizottság sikeresnek ítélte, melyre tekintettel az 
NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 
968.349.618 Ft összegű támogatást ítélt meg a projektre. 

1.3. Az 1.1. pont szerinti megállapodást létrehozó felek a projekt megvalósítása és a 
járóbeteg-szakellátó központ működtetése érdekében 2008. szeptember hó 5. 
napján létrehozták az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-t, amely 
gazdasági társaság teljes egészében a megállapodó felek tulajdonában áll. 

1.4. Ercsi Város Önkormányzata, mint projektgazda 2008. november hó 11. napján 
TIOP-2.1.2-07/1-2008-0012 szám alatt támogatási szerződést kötött a Nemzeti 
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Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Strukturális Alapok 
Programiroda, mint közreműködő szervezettel a projekt megvalósítása céljából. 

1.5. Az 1.2. pont szerinti vissza nem térítendő támogatás összegét a projekt nyertese, 
Ercsi Város Önkormányzata 2009. március hó 16. napján kötött szerződéssel 
engedményezte az Intézményre, mint átvevőre, tekintettel arra, hogy az 1.4. 
pontban megjelölt támogatási szerződés szerint a projekt megvalósítását, a 
fenntartást és a működtetést az erre a célra létrehozott nonprofit gazdasági 
társaság végzi. 

1.6. Az Ercsi Egészségügyi Központ épületének átadása 2010. november hó 26. napján 
történt meg, a szakellátás 2011. április hó 1. napján indult. 

2. A megállapodás tárgya 

2.1. Az 1.3. pont szerinti Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
szolgáltatásaihoz külső, harmadik önkormányzat is jogosult csatlakozni, 
amennyiben elfogadja jelen Megállapodás feltételeit. 

2.2. Ezen megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) keretében a Felek 
mindazokat a feltételeket állapítják meg, amelyek elfogadása esetén a ……..…… 
település lakosai részesülhetnek az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit 
Kft. szolgáltatásaiban.  

3. Önkormányzat csatlakozásának feltételei 

3.1. Önkormányzat támogatóként csatlakozik a gazdasági társasághoz, így működési 
hozzájárulást fizet a tárgyévet megelőző, gazdaságilag és statisztikailag már 
lezárt két év esetszámának átlaga alapján. Ebben az esetben Önkormányzat az 
Intézmény taggyűlésén kizárólag tárgyalási joggal vesz részt, döntési és 
szavazási joggal nem rendelkezik. 

3.2. Felek rögzítik, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2016. évi 
finanszírozási szabályainak figyelembe vételével 1.200 Ft összegben határozzák 
meg egy vizsgálat értékét (1 vizsgálat 750 Teljesítmény Volumen Korlát – TVK 
pont, melynek jelenlegi forintértéke 1.200 Ft). Intézmény fenntartja a jogot, hogy 
a vizsgálati díjat egyoldalúan módosítsa, a következő költségvetési évre 
vonatkozólag, olyan mértékben, ahogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
a finanszírozást biztosítja. Ez esetben Intézmény, írásban, a következő 
esedékességű éves működési hozzájárulási díjról tárgyév szeptember 30. 
napjáig tájékoztatja Önkormányzatot. 

3.3. A 3.1 és 3.2 pontban megadott feltételek alapján a működési hozzájárulás 
összegét az esetszám 2 évre vetített átlaga és az 1.200 Ft-os vizsgálati díj 
szorzata adja. 
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3.4. A 3.3. pont szerint meghatározott, a következő évi működési hozzájárulás 
összegét Intézmény tárgyév szeptember 30. napjáig írásban megküldi 
Önkormányzat részére. Az igénybevétel kimutatásával alátámasztva az 
Önkormányzat legkésőbb tárgyév november 30. napjáig, írásban nyilatkozik, 
arról, hogy a következő év január 1. napjától esedékes működési hozzájárulási 
díjat Intézmény általa adott tájékoztatás szerint elfogadja. 

3.5. Felek rögzítik, hogy a tárgyévre esedékes működési hozzájárulás összegét egy 
összegben, vagy ………………….….. havi egyenlő részletben* tárgyév 
……….……………………….. napjáig Intézmény részére az Ercsi 
Takarékszövetkezetnél vezetett 57700012-10175154-00000000 
bankszámlaszámra átutalja. 

(* a megfelelő rész aláhúzandó) 

4. Intézmény feladata 

4.1. Intézmény feladata Ercsi városában működő járóbeteg-szakellátó egészségügyi 
központban az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által meghatározott Területi 
Ellátási Kötelezettség (TEK) alá tartozó lakosainak alapszintű (R2) járóbeteg-
szakellátás biztosítása. Ez a feladat kiegészül azon települések lakosainak 
szakellátásával, melyek Önkormányzatai működési hozzájárulást fizetnek. 

4.2. Intézmény a regionális járóbeteg-szakellátó hálózat részeként működve teljes 
körűen betölti a kompetenciaszintjének megfelelő, a következőkben részletezett 
feladatokat és funkciókat: 

• járóbeteg-szakellátás működtetése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 
engedélyezett, és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
finanszírozott legalább heti 200 szakorvosi és 120 nem szakorvosi órában 
(ennek keretében vérvételi hely, kép továbbítására alkalmas ún. 
telemedicinális képalkotó diagnosztika működtetése, más közfinanszírozott 
egészségügyi intézményhez való kapcsolódással, a konziliáriusi tevékenység 
biztosítására); 

• a területi egészségfejlesztés központ feladatait, a népegészségügyi program 
helyi aktivistáinak színtereként; 

• egészségügyi ellátás-szervezési feladatok végzése; 

• egészségügyi szakemberek és laikusok nem szervezett oktatási formában 
történő képzése; 

• egységes infokommunikációs szolgáltató egység működtetése; 

• kiegészítő infokommunikációs eszközök használatára épülő szolgáltatások 
bevezetése és nyújtása. 

5. Intézmény tevékenysége 
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5.1. Intézmény közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan 
végzi: 

5.1.1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység keretében: 

• együttműködés az állami és önkormányzati szervekkel a lakosság 
egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az 
egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 
érdekében; Népegészségügyi tevékenység: az egészség fejlesztése, 
betegségek megelőzése, intézményrendszer működtetése, 
egészségfejlesztési, egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és 
orvosi rehabilitációs szolgáltatások nyújtása; véradások helyének 
biztosítása;  

• egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó 
szolgáltatások, környezet-egészségügy;  

5.1.2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása keretében: 

• a családok védelme és a családok jólétének erősítése, gyermekvállalás 
támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése;  

• szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások 
érdekében együttműködés a helyi szociális szolgálattal. 

6. A Megállapodás időbeli hatálya és megszűnése 

6.1. Jelen Megállapodást Felek a Megállapodás aláírástól visszamenőleg 2017. január 
hó 1. napjától, határozatlan időtartamra hozzák létre. 

6.2. Az Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. megszűnése esetén a 
Megállapodás megszűnik. 

6.3. A Megállapodás jogutódlás nélkül, rendes felmondással adott költségvetési év 
december 31. napjával, 30 napos felmondási idővel mondható fel, a másik félhez 
intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal. A felmondás oka lehet, ha a következő 
költségvetési év működési hozzájárulásának összege nem elfogadható, illetve 
nem teljesíthető Önkormányzat számára. 

6.4. A Megállapodás azonnali hatállyal megszűnik abban az esetben, amennyiben 
Önkormányzat 3.5. pontban vállalt kötelezettség teljesítésével 30 napot 
meghaladó késedelembe esik, és a kötelezettségét Intézmény által küldött 
írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított további 15 nap 
alatt sem teljesíti. Ebben az esetben az Intézménynek jogában áll ………………..… 
település lakosait az írásbeli felszólítás átvételét követő további 30 nap 
elteltével kizárni a szakellátásból. Az erről szóló lakossági tájékoztatást 
Önkormányzatnak kell megtennie. 

6.5. A Megállapodás bármely fél által történő felmondása nem érinti a 
Megállapodásban lévő működési hozzájárulási díj határidőre történő kifizetését. 
Tehát a Megállapodás érvényességéig, azaz tárgyév december 31. napjáig 
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ellátott esetek után járó működési hozzájárulási díjat Önkormányzatnak meg 
kell fizetnie. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1. Tekintettel arra, hogy a laboratóriumi diagnosztika esetében Intézmény 
működési engedélye J0 laboratóriumi mintavételi helyre szól, így nincs 
lehetősége a levett minták analizálására, és leletezésre. Ezt a feladatot a 
Centrum-Lab Kft-vel egy külön megállapodás keretében valósítja meg. Mivel a 
Centrum-Lab Kft-nek nem Területi Ellátási Kötelezettsége …………… település, 
így kizárólag az Intézmény szakorvosai által kiállított beutalóval rendelkező 
betegek vehetik igénybe díjmentesen a laboratóriumi ellátást. 

7.2. Intézmény minden hónap 15. napjáig írásban tájékoztatást ad Önkormányzat 
részére a szakellátás igénybevételének, a Megállapodás alapjául szolgáló 
adatairól. 

7.3. Az itt külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

7.4. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 
kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetére kikötik a 
Székesfehérvári Törvényszék illetékességét. 

 

A Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után 

helybenhagyólag aláírták. 

 

 

 

Ercsi, 2017. 

 

 

 

 

 …………………………………………….. ………………………………………………….. 

 Intézmény Önkormányzat 

 

 

 

 

 


