
 

MEGÁLLAPODÁS 

Ellátási terület módosításáról  

 

 

amely létrejött  

 

egyrészről : Szentendre Város Önkormányzata 

 

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

mint megbízó - a továbbiakban: Megbízó–  

 

másrészről : Betegápoló Irgalmas Rend 

Székhely: 1023 Budapest, Frankel Leó u. 54. 

Adószám: 19026301-2-02 

Bank: MKB Bank Nyrt. 

Számlaszám: 10300002-20143345-00003285 

Képviseli: P. Kozma Imre OH  

Fax: +36 (1) 438-8633 

tel.: +36 (1) 438-8634 

 

mint megbízott - a továbbiakban Megbízott –  

 

együttesen a továbbiakban mint Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 

szerint: 

 

1. Megbízó a fenntartója a „Szentendre Város Egészségügyi Intézményei”(2000 

Szentendre, Kanonok utca 1., képviseli: dr. Pázmány Annamária Igazgató- Főorvos) 

(a továbbiakban: Rendelőintézet) önkormányzati költségvetési szerv formában 

működő egészségügyi szolgáltató szervnek.  

2. Megbízott a fenntartója a Budai Irgalmasrendi Kórház Közhasznú Társaság (1023 

Budapest, Frankel Leó utca 54., képviseli: dr. Bene Krisztián főigazgató) (a 

továbbiakban: Kórház) egészségügyi szolgáltató szervnek. 

3. Megbízó és Megbízott az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi 

CXXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az egészségügyi ellátórendszer 

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 361/2006. 

(XII. 28.) Kormány rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (7) bekezdésében foglalt 

felhatalmazás alapján az ellátási terület módosításában állapodnak meg a 

mindenkori jogszabályi és egyéb szakmai követelményeknek megfelelően.  



4. Megbízó (illetve a fenntartásában működő Rendelőintézet) megbízza Megbízottat, 

hogy a szerződés hatályba lépésétől kezdődően a Megbízott fenntartásában működő 

Kórház a Rendelőintézet ellátási területéről beutalt betegek  

 

- kardiológiai; 

- belgyógyászati; 

- gastroenterológiai; 

- allergológiai és klinikai immunológiai; 

- rheumatológiai;     

- ortopédiai; 

- fül-orr-gégészeti; 

- urológiai; 

- sebészeti; 

- intenzív- és aneszteziológiai; 

- rehabilitációs és krónikus 

kórházi (fekvőbeteg gyógyintézeti) ellátását ellássa a mindenkori jogszabályi és szakmai 

követelményeknek megfelelően.  

 

5. Megbízott és Kórház a megbízást elvállalja és az Egészségbiztosítási Pénztárral 

fennálló hatályos szerződése alapján kész és képes a feladat jogszabályi és szakmai 

követelményeknek megfelelő ellátására. 

6. Jelen megállapodás Megbízó Képviselő- testületének és Megbízott Legfelsőbb 

szervének jóváhagyó döntéseivel válik hatályossá (Megbízó Képviselő-testülete az 

54/2007. (III.13.) Kt. számú határozatával a kardiológiai és belgyógyászati 

szakrendelések tekintetében már döntést hozott). 

7. Jelen megállapodást az aláírástól számított 5 napon belül meg kell küldeni az 

ÁNTSZ regionális szervének, valamint az egészségügyi miniszternek. 

8. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos 

jogszabályi rendelkezések rendelkezései az irányadók. 

9. Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

Szentendre, 2007. március 30.     

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó                                                P. Kozma Imre OH 

polgármester jegyző   

Szentendre Város Önkormányzat    Betegápoló Irgalmas Rend 
 

  

 

Dr. Pázmány Annamária Dr. Bene Krisztián 

Rendelő Kórház 

Igazgató- Főorvos Főigazgató 

 

 

 


