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MEGÁLLAPoDÁS

T elj e s ítmé nyv olumen át c s op or t o s ít as ár Ól

amely létrejott egyrészrol a Pilisvorosvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelointézet

- cím: 2085 Pilisvorosvár. Fo u. 188.

- oEP kÓd: 2041

- Képviseli: Gromon István,

mint átadÓ

másrészrol a Szentendre Város Egészségtigyi Intézményei

- Cím: 2000 Szentendre' Kanonok u. 1.

. oEP kÓd: 2052

Képviseli: dr. Pázmány Annamária,

mint átvevó

kozott alulírott helyen és idoben aZ alábbi feltételekkel:

1. A Felek jelen megállapodást' mint egészségiigyi kozszolgáltatást végzo szervek kotik.

2, Je1en megállapodás jogszabályi hátterét az egészségtigyi szolgálrtxások
Egészségbiztosítási AlapbÓl torténo finanszír ozásának részletes szabá|yaitól szÓlÓ
43l1ggg. (III. 3.) Korm. rendelet 27. (3) bekezdésében foglaltak képezik:

,,,Az egészségtigyi kozszolgáltatásért felelos Szerv kezdeményezheti a finans zírozóná| a

saj át fenntartásában lévo egészségtigyi szolgáltatÓk kozotti telj esítményvolumen
átcsoportosítását) és másik egészségtigyi kozszolgá|tat.ásért felelos szervvel kozosen

kezdemény ezheti meghatár ozott teljesítményvolumen átadásé , illetve átvételét. A

teljesítményvolumen átcsoportosítása. átadása, átvétele nem érinti aZ egészségtigyi
kozszolgáltatásért felelos SZerV ellátási kotelezettségét',

3. A Felek megállapodnak abban, hogy aZ egészségiigyi ellátás színvonalának és

hatékonyságának érdekében a jovoben egyeztetik a szakmai és finanszírozási
stratégiájukat.

Felek kifejezik szándékukat arra, hogy a betegellátás feltételrendszerének javítását szoros
egytittmrikodéstik áIta| elósegítsék, enn.ek része a teljesítményekre vonatkozó, az országos
Egészségbiztosítási Pénztfuná| nyilvántartott adatok ligyelemmel kísérése, azok
fiiggvényében teljesítményvolumen átcsoportosításának k'ezdeményezése. Ezen tÍrl felek

megállapodnak abban is' hogy tekintettel bizonyos szakmák vonatkozásában tapasztalt

szakember hiányra, orvosok, és szakdolg ozók esetében egymás dolgozÓit kolcsonosen

foglalkoztatják rigy, hogy adott esetben a teljes munkaido a két munkahelyen teljesített
idóból tevódik ossze.
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4. Felek kezdeményezik a mai nappal az országos E,gészségbiztosítási Pénztárnál 3.000.000
aZaZ hárommilliÓ pont ( járÓbeteg-szakellátási ) teljesítményvolumen átadását egyszeri
alkalommal a Pilisvorosvár Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelointézettol(oEP kÓd:
204I) Szentendre Város E,gészségtigyi Intézményeinek (oEP kÓd: 2052)

5. Átvevo az átvett teljesítményvolument saját 2008. évi teljesítményének finanszirozására
fordítja. Az átadott 3.000.000 pont a 2009-es finanszírozási évben ismét aZ átadó
teljesítmény volumenének részét képezi.

6. A teljesítményvolumen - átcsoportosításának részletkérdéseit aZ aláírÓk ktilon
megáll apodásban rendezik.

7. A teljesítményvolumen átcsoportosításárÓl szÓlÓ, Felek kozotti megállapodást, az átvevÓ
képviseloje aZ országos Egészségbiztosítási Pénztát FoigazgatÓjának szolgálati irton
mesktildi.

Jelen megállapodást a Felek elolvasás és értelmezés után tudván, hogy a nem' Vagy nem
kimeríto részletességgel szabáIyozott kérdésekben az egészségiigyi szolgáltatások rendjét
szabáIyozó jogszabályok rendelkezései lesznek irányadÓak, mint akaratukkal mindenben
megegye zot, jóváhagyÓlag írják aIá.

Pilisvorosvár, 2008. jirlius 25.

tudI c;;;;; rstvan
Polgármester

átadó

dr. Pázmány Annamária
átvevo


