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Mely létrejott egyrészrol a Pest Megyei Önkorm ányzat, (1052 Budapest, Városház u. 7 ,,
Képviseli Sztics Lajos elnok) a továbbiakban, mint Atadi

Valamint

A Szentendre Város onkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3., Képviseli Dr. Dietz
Ferenc Polgármester), a továbbiakban mint Átvevó (egytittes említés esetén: Szeruodó Felek)

kozott alulírt helven és idóben. az alábbi feltételek mellett.
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1. A Pest Megyei onkormányzat az 1990. évi LXV. tv. a helyi onkormányzatok<rőI (a
továbbiakban: otv.; 8.$ (1) értelmében koteles gondoskodni aZ alap-egészségtigyi
ellátásokrÓl, valamint az otv. 70.$ (1) b) értelmében koteles gondoskodni aZ
alape|IátástmeghaladÓegészségtigyiszake|IátásrÓl.

2. Figyelemmel arra, hogy az Ötv. értelmében a helyi é' u'megyei onkormányzatoknak
feladataik ellátásárÓl kotelezoen gondoskodniuk kell' az Atadó a mellékletben felsorolt
járőbeteg gyÓgyíntézeti ellátást rigy kívánja ellátni, hogy jelen szerzodéssel átadj a azt
az Atvevonek a mellékletben megjelolt tertileti ellátási k telezettséggel.

3. atado jelen szerzódéssel átadja az Átvevó részére az eI|átáshoz kapcsolÓdÓ
teljesítmény volumenkorlátot (továbbiakban: TVK). Az átvevó jelen szerzodés
aláírásávaI hozzájáruI a 2. pontban szerepló feladat el|átásához kapcsolÓdÓ TVK
átvételéhez.
Az átadÓ jelen szerzodéssel átadásra kertiló kapacitáson és TVK.n feliil semmiféle
vagyont nem ad át és erre az átvevó igényt nem jelent be.

4. Átvevó kijelenti, hogy a 2. pontban megjelolt feladatok el|átását saját feladatai
ellátásának veszélyeztetése nélktil képes ellátni.

5. A Szerzódó Felek rogzítik, hogy a 2.pontban foglaltak teljesítésére az Atvevo azt
kovetŐen kotelezett, hogy az országos Egészségbíztosítási Pénztár a jelen szerzodést
befogadta.

7. Megszunik a jelen szerzodés,
a) ha az Atvevo átszervezés Vagy megszuntetés miatt aztnem képes teljesíteni,
b) ha az Atadó a jelen szerzodést annak megszegése miatt felmondja,
c) ha az Atvevo a jelen szerzodést annak megszegése miatt felmondja.

8. A megszrinés idöpontja az
a) pont esetében az átszervezés vagy megsztinés idópontja, a
b) és c) pont szerinti esetben a szerzodésszegés kovetkezményein alapulÓ írásbeli
felmondás kézhezvételétól számitotI" 10. nap azza|, hogy a melléklet szerinti járÓbeteg
ellátás biztositása egyik esetben Sem Szenvedhet sérelmet.
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9. Az AtvevŐ nyilatkozik, hogy a mtíkcidéséhez sztikséges engedélyekkel és teljes kÖní
felelósségbiztosítással rendelkezik. Kotelezettséget l'ata á, Áivevó arÍa) í'ogy az
orvosi felelósséget és annak megszegése esetén a teljes kártérítési kcitelezetiséget
vállalja.

10. Átvevó a 2. pont szerinti ellátást saját teljesítéseként számolja el az országos
Egészségbiztosítási Pénztár felé és ezért aZ Átvevó jogosult a finanszír ozásra az
or szágos E gé szségbizto sítási P énztártó|.

II, Szerzodö felek a jelen szerzodéssel kapcsolatos vitáikat békésen, egyeztetés utján
kívánják rendezni. Jogvita esetére a szerzodó felek értéktól fiiggóen kit<citik és a1ávetik
magukat a Pesti Kozponti Kertileti BírÓság, illetve a Fóvárosi Bírőság kizárÓlagos
illetékességének

12, A jelen szerzŐdés érvényességi feltétele, hogy azt az országos Egészségbiztosítási
Pénztár befogadja. Befogadás hiányában a jelen szerzodés kéletk.ié'é.. visszahatÓ
hatá||yal megszrínik. A befogadást a jelen szerzodés megkotését kovetó 10. napon
beltil az átadójogosult és kciteles kérni az országos Egés zségbiztosítási PénztéfióI.

A jelen szerzodést a folek képviselói elolvasták, a mellékletekkel egytitt kozosen értelmezték
és mint akaratukkal mindenben megegye zot aláírták.

Budapest, 2008.
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