Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat
ülésének jegyzőkönyvéből:

Képviselő-testületének

2015.

április

10-ei

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 42/2015.(IV.10) Ök.
sz. határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Nádudvar helységnév
tulajdonosa hozzájárul, hogy a Nádudvari Asztalitenisz Sport Egyesület a
Nádudvar nevet nevében használhassa.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármester a névhasználati hozzájáruló
nyilatkozat aláírására és kiadására.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat és a
névhasználati hozzájáruló nyilatkozat két-két példányát postai úton küldje meg a
kérelmezőnek.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős:

Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző
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Melléklet a 6-43/2015. számú előterjesztéshez

NÉVHASZNÁLATI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott Beke Imre polgármester, Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 21. § (3) bekezdése alapján ezúton
hozzájárulok ahhoz, hogy a „Nádudvari” elnevezés a Nádudvari Asztalitenisz
Sport Egyesület (székhely: 4181 Nádudvar, Fő út 216.c) nevében szerepeljen.
Nádudvar, 2015. április 9.

__________________________
Beke Imre
polgármestere

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat
ülésének jegyzőkönyvéből:

Képviselő-testületének

2015.

április

10-ei

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015.(IV.10.)
önkormányzati számu határozata:

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kenézy Kórház és
Rendelőintézet nádudvari vérvételei helyének működtetése érdekében, Nádudvar
Város Önkormányzat létszámát 2015. április 15. napjától 0,5 fő közalkalmazotti
létszámmal megemeli.
Felkéri a testület a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetési
rendeletében a személyi előirányzat fedezetét ennek a figyelembe vételével
módosítsa.

Határidő: 2015. április 15.
Felelős:

Beke Imre polgármester
Kovács Lászlóné Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási
Irodavezető

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kivonat
Nádudvar Városi Önkormányzat
ülésének jegyzőkönyvéből:

Képviselő-testületének 2015. április 10-ei

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 44/2015.(IV. 10.)
Önkormányzati számu határozata:
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádudvar Város
Önkormányzata és a Kenézy Kórház és Rendelőintézet között nádudvari vérvételei
hely működtetésére kötendő közreműködői szerződést a határozat melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert a közreműködői szerződés
aláírására.
Felkéri a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy a határozat egy
példányát és a közreműködői szerződés öt példányát küldje meg a Kenézy Kórház
és Rendelőintézet számára.
Határidő: 2015. április 10.
Felelős:
Beke Imre polgármester

Kmft.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Melléklet a 45/2015.(IV.10.) Ök. sz.-ú határozathoz
KÖZREMŰKÖDŐI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
név: Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
adószám: 15813808-2-09
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 813804
ÁTSZ egyedi azonosító: 501271
képviseli: Dr. Lampé Zsolt Tibor, főigazgató,
mint megbízó (a továbbiakban: Kórház),
másrészről a(z)
Név: Nádudvar Város Önkormányzata
Cím: 4181 Nádudvar, Fő út 119.
Képviselő neve, tisztsége: Beke Imre, polgármester
mint közreműködő (a továbbiakban: Önkormányzat)

- együttesen: Felek - között, az alulírott helyen és napon, a következő feltételekkel:
1./ A Kórház megbízza az Önkormányzatot, hogy végezzen az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet által
körülhatárolt közreműködői szolgáltatást a Kórház Központi Laboratórium
szervezeti egységének működéséhez kapcsolódóan, közfinanszírozott
szakellátás körében, orvosi laboratóriumi diagnosztika (5000) szakma keretei
között, a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerinti 0. szint besorolású
mintavételi (vérvételi) hely Nádudvar településen történő működtetésével.
A tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében az Önkormányzatnak
figyelemmel kell lennie a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályokra, a
szakmai és etikai szabályokra – különös tekintettel a szakmai protokollokban és
irányelvekben foglaltakra –, valamint a Kórház által kiadott belső, intézményi
szabályzatokra.

-2A hivatkozott dokumentumok Önkormányzat részére történő hozzáférhetővé tétele
minden esetben a Kórház, vagy az általa arra feljogosított, a laboratóriumi
diagnosztikai tevékenységben közreműködő más szervezet kötelezettsége.
2./ Az Önkormányzat jelen szerződés alapján, a feladat ellátása során a
Kórház közreműködőjeként jár el. Felek a feladatellátáshoz szükséges
személyi és tárgyi feltételeket közösen biztosítják, az alábbiak szerint:
 a Kórház kötelezettsége a személyi feltételek körében, a
tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felügyeletet ellátó
személy, azaz a levett mintákat feldolgozó laboratórium útján
orvosdiagnosztikai analitikus vagy magasabb laboratóriumi
szakképesítéssel rendelkező diplomás személy, valamint a
tárgyi feltételek közül a következők rendelkezésre állásának
biztosítása:
a.) mintavételi (vérvételi) eszközök,
b.) informatikai hardware eszközök: 1 db számítógép és 1 db
nyomtató leletnyomtatás céljára,
c.) informatikai software a vizsgálatkérések feladása és leletek
fogadása céljára.
 az Önkormányzat kötelezettsége továbbá mindazon, az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a
továbbiakban: ESzCsM rendelet) előírásainak megfelelő személyi és
tárgyi minimumfeltételek rendelkezésre bocsátása, amelyek a
Kórház
kötelezettségeként
kifejezetten
nem
kerültek
nevesítésre. A jelen szerződéssel vállalt tevékenység ellátásában az
Önkormányzat részéről az 1. sz. mellékletben megjelölt személyek

vesznek részt.
Amennyiben az Önkormányzat a szerződésben vállalt közreműködési
kötelezettségét valamilyen rendkívüli körülmény miatt nem tudja a jelen szerződés
mellékletében megjelölt személy(ek) útján ellátni, köteles a feladat ellátásáról más
személy útján, helyettesítéssel gondoskodni. Felek megállapodnak abban, hogy a
helyettes eljárásáért az Önkormányzat az eredetileg megjelölt személyekkel
megegyező módon és körben felel. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy a
helyettes bevonásáról a Kórházat előzetesen, 15 nappal korábban értesíti annak
érdekében, hogy a Kórház az illetékes szervek felé a szükséges bejelentéseket
határidőben megtehesse. Az Önkormányzat kijelenti továbbá, hogy tudomással bír
arról, miszerint a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint további közreműködőt
csak akkor vehet igénybe, ha a további közreműködő személyesen nyújt
szolgáltatást.
-3Az Önkormányzat e kötelezettségének felróható megsértése esetére kártérítési
kötelezettséggel tartozik a Kórházzal szemben.
3./ Az Önkormányzat kijelenti, hogy az 1./ pontban meghatározott feladatok
végzése tevékenységi körébe tartozik, és annak végzéséhez rendelkezik, illetve
beszerzi az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egészségügyi
államigazgatási szerv által kiállított működési engedélyt, továbbá szavatol
azért, hogy a vele jogviszonyban álló, jelen szerződés alapján a teljesítés során
személyesen közreműködő bármely személy rendelkezik az egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges végzettséggel, szakképzettséggel és az
egészségügyi tevékenység ellátására való alkalmasságot igazoló okirattal.
Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy rendelkezik az egészségügyi szolgáltatás
nyújtásával összefüggésben okozott kár megtérítésére egészségügyi szolgáltatói
felelősségbiztosítási szerződéssel, és azt a jelen szerződés hatálya alatt
fenntartja.
4./ Az Önkormányzat a feladatellátást a Kórház nevében teljesíti a jelen
szerződésben meghatározottak szerint, a Kórház működési engedélyében
meghatározott ellátási kötelezettségnek (területi ellátási kötelezettség és
progresszivitási szint) megfelelően, azzal, hogy az ellátásoknak a finanszírozó
egészségbiztosító felé történő lejelentésére a Kórház jogosult, a finanszírozás
folyósítása is ezen intézmény részére történik. Az Önkormányzat az általa nyújtott
szolgáltatást megfelelően dokumentálni köteles.
Az Önkormányzat együttműködési kötelezettsége körében köteles minden olyan
adat, információ és dokumentáció Kórház részére történő szolgáltatására, amelyek
az egészségbiztosítási szerv (OEP) részére szóló finanszírozási jelentés
elkészítéséhez szükségesek. Az Önkormányzat ezen adatokat szükség szerint,
havonta, a tárgyhónapot követő hónap 2. napjáig közli a Kórházzal. A Kórház
kiköti, hogy az Önkormányzat jelen szerződés terhére kizárólag azon teljesítmény
érvényesítésére jogosult, amely a Kórház nevében ellátott betegekkel kapcsolatos
feladatellátásból ered, és amelyet a Kórház a mindenkor hatályos finanszírozási
szabályok szerint a közfinanszírozásban elszámolni jogosult.

5./ Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott vérvételi helyet az alábbi
helyszínen és időszakokban –mindösszesen heti 20 órában – köteles üzemeltetni:
4181 Nádudvar, Fő út 141.
Hétfőtől-péntekig (munkanapokon) 7:00-10:00 óráig

-4Az Önkormányzat, mint a feladatellátás helyszínéül szolgáló ingatlan arra
feljogosított tulajdonosa/kezelője/hasznosítója jelen szerződés aláírásával
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlant a Kórház telephelyeként
megjelölje. A Kórház visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés
megszűnése esetén az ingatlant telephelyei közül haladéktalanul törli, illetve a
telephely kivezetését az illetékes szerveknél kezdeményezi.
6./ Jelen szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon mindkét fél
szerződés
szerinti
tevékenységre
vonatkozó,
az
egészségügyi
államigazgatási szerv által kiadott, jogerős működési engedélye
legkorábban, együttesen rendelkezésre áll, és határozatlan időre szól.
Felek megállapodnak, hogy egymást a működési engedélyük jogerőssé válásának
időpontjáról a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatják.
7./ Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott tevékenység ellátását
térítésmentesen/ingyenesen vállalja, figyelemmel arra, hogy a kért mintavételi hely
Nádudvar településre történő kihelyezésére kifejezetten az Önkormányzat
kérésére/kezdeményezésére kerül sor. Az Önkormányzat az általa biztosítani
vállalt személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása körében felmerülő
költségeket maga viseli.
A szerződő felek rögzítik, hogy az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott
tevékenység ellátásáért semmilyen jogcímen nem kér(het) és nem fogad(hat) el
díjazást, juttatást a mintavételt kérő személytől (betegtől).
8./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát
képező tevékenység ellátása során, a szerződésben foglaltak maradéktalan
teljesítése, a betegek jogainak és érdekeinek teljes körű érvényesítése, az egységes
betegellátás érdekében és az információs rendszer működtetése céljából a Kórház
alkalmazottaival,
a
Kórház
számára
munkát
végző
más
személyekkel/szervezetekkel
együttműködik,
tevékenységét
e
személyekkel/szervezetekkel összehangolja.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy az egészségügyi államigazgatási és
az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során - a Kórház igénye
szerint - az ellátásban személyesen közreműködők személyes jelenlétének
biztosításával, telefonos rendelkezésre állással, avagy írásbeli nyilatkozattétel
útján, továbbá a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátása útján részt

vesz.

-5A Kórház kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzatot tájékoztatja a
megbízás ellátásával összefüggő minden lényeges körülményről, valamint az
egészségügyi ellátásban bármely jogviszonyban tevékenységet végzőket és az
egyéb jogviszony keretében számára munkát végző személyeket úgy látja el
utasításokkal, illetve számukra olyan tájékoztatást ad, hogy az Önkormányzat a
tevékenységét elláthassa.
9./ Az Önkormányzat a működési engedélyének másolatát, valamint a
felelősségbiztosítási kötvényének másolatát köteles a Kórház Jogi és
Közbeszerzési Osztálya részére eljuttatni, továbbá az adataiban bekövetkezett
változást 3 napon belül ugyanott bejelenteni:
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Jogi és Közbeszerzési Osztály
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. (Nővérszálló)
Tel.: 06-52-511-863
Fax: 06-52-511-715
E-mail: jog@kenezykorhaz.hu
10./ Az Önkormányzat által a betegnek az egészségügyi szolgáltatás során vagy
azzal összefüggésben okozott kár megtérítését a beteg vagy
hozzátartozója az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 19/A. §-a értelmében közvetlenül a Kórházzal szemben
érvényesítheti. A Kórház helytállása esetén jogosult a kártérítési követelésnek
megfelelő igénnyel fellépni az Önkormányzattal szemben a Polgári Törvénykönyv
kártérítésre vonatkozó rendelkezései szerint, aki Kórház így keletkezett igényét
felszólításra köteles kielégíteni.
A jelen szerződésben foglaltak teljesítése során az Önkormányzat úgy köteles
eljárni, hogy az a másik fél ellátási területéhez tartozó, közfinanszírozott
szolgáltatásokat igénybe vevő betegek folyamatos és biztonságos betegellátását
semmilyen módon nem veszélyeztetheti, illetve teheti a betegek számára
terhesebbé.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgya szerinti
tevékenységével összefüggésben esetlegesen indult peren kívüli és peres – a
Kórház részvételével zajló – eljárásokban, a Kórház pernyertessége érdekében
együttműködik. Peren kívüli egyezségi eljárás során az Önkormányzat köteles
részt venni azzal, hogy egyezség megkötésére az Önkormányzat részéről végzett
egészségügyi tevékenységgel kapcsolatosan igényelt kárigény tekintetében csak
akkor kerülhet sor, ha ehhez az Önkormányzat és felelősségbiztosítója előzetesen,
írásban hozzájárul, ellenkező esetben ezen egyezség az Önkormányzatra nem hat

ki.
-611./ Az Önkormányzat kijelenti, hogy az egészségügyi adatok kezelésére, illetve a
betegek jogaira vonatkozó szabályokat ismeri, azok betartását magára nézve
kötelezőnek tartja. Az Önkormányzat az 1./ pontban meghatározott feladatok
teljesítése során biztosítja a betegjogok érvényesülését és az egészségügyi adatok
kezelésére vonatkozó szabályok betartását.
Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. § (1) bekezdés 1. alpontjának a) pontja szerint átlátható szervezetnek
minősül.
Bármely fél szerződésszegő magatartása a tevékenység Önkormányzat általi
ellátásának kötelezettségét nem érinti, Önkormányzat a folyamatos és biztonságos
betegellátás érdekében szolgáltatását változatlan tartalommal köteles nyújtani. Ez
nem érinti felek azon jogát, hogy a szerződés 13./ pont szerinti megszüntetése
iránt intézkedjenek.
12./ Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban
tudomásukra jutó valamennyi, a másik fél tulajdonát képező, illetve érdekkörében
felmerülő és bizalmasnak tekintett információ, adat…stb. tekintetében titoktartási
kötelezettséggel tartoznak.
Felek a tudomásukra jutó bizalmas információkat – különös tekintettel az
egészségügyi és egyéb személyazonosító adatok körére – a vonatkozó
jogszabályokra és a jelen szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni.
Titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat és
információkat illetéktelenek részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át
nem adhatják, nyilvánosságra nem hozhatják.
Felek tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási kötelezettség azon
harmadik személyekre is kiterjed, akiket jelen szerződés teljesítésébe bármi módon
bevonnak. A Felek kötelesek tájékozatni e személyeket – szükség szerint külön
nyilatkoztatni őket – a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségről és
kötelezni őket annak betartására.
A titoktartási kötelezettség a Felek közötti jogviszony megszűnését követően is,
időkorlátozás nélkül áll fenn. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor
valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza
nyilvánosságra a bizalmas információk valamelyikét.
A fentiek szerinti titoktartási szabályok megsértése esetén - az egyéb
jogkövetkezményeken túlmenően - a felek egymással szemben kártérítési
felelősséggel tartoznak.
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13./ A szerződés megszüntethető:
- közös megegyezéssel,
- rendes felmondással,
- azonnali hatályú felmondással,
- a Polgári Törvénykönyvben meghatározott egyéb esetekben.
Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási határidővel, indokolás
nélkül, rendes felmondással megszüntetni. A felmondási idő időtartama alatt jelen
szerződés szerinti kötelezettségek a Feleket változatlan tartalommal kötik.
A szerződést bármelyik fél megszüntetheti, indokolással ellátott, azonnali hatályú
felmondás útján, azonnali hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegése esetén.
Azonnali hatályú felmondási ok a Kórház részéről különösen:
- amennyiben
az
Önkormányzat
működése,
tevékenysége
veszélyezteti az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátásának
folyamatosságát és biztonságát,
- az Önkormányzatnak felróható okból bekövetkezett károkozás
esetén,
- amennyiben
az
Önkormányzat
a
vonatkozó
titoktartási
kötelezettségét megszegi,
- amennyiben a Kórház az Önkormányzat felelősségbiztosítási
szerződésének és/vagy működési engedélyének hiányát vagy
bármely okból történt megszűnését észleli.
A szerződést egyoldalúan megszüntető nyilatkozatot a másik féllel postai úton,
legalább ajánlott levél formájában kell közölni.
Feleket a szerződés bármi okból történő megszűnése, megszüntetése esetén is
terheli az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség mindaddig, amíg az
együttműködéssel kapcsolatos valamennyi kérdés mindkét fél számára
elfogadhatóan rendezésre nem kerül.
14./ A szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult személyek:
 A Kórház részéről: Koczka Ferencné, finanszírozási
osztályvezető
 Az Önkormányzat részéről:
15./ A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv megbízásra vonatkozó rendelkezései, az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi szolgáltatás
-8gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendelet, valamint az egészségügyi tevékenység
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, a Korm. rendelet,
az ESzCsM rendelet, az NM rendelet és az egészségügyi ellátás folyamatos
működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM
rendelet rendelkezései az irányadóak.
16./ Jelen szerződés csak Felek közös megegyezésével, írásos formában
módosítható. Felek kinyilvánítják, hogy nem kívánják a szerződés közös
megegyezéssel történő módosítását Felek cégjegyzékben vagy más hivatalosan
nyilvántartott
adataiban,
így
különösen
székhelyében,
képviselőiben,
számlaszámában, illetve telefonszámában, továbbá a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás körében. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet
– az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen, írásban, 10 napos határidővel
vagy a változás bekövetkezését követően haladéktalanul köteles igazolható módon
értesíteni. A fél jelen pont tartalmának megfelelő egyoldalú nyilatkozata a
szerződés tartalmát megfelelően módosítja.
17./ Minden, a jelen szerződés tartalmát érintő, a Felek által egymásnak küldött
értesítésnek írott formában kell történnie. Ha jelen szerződés a közlés módját adott
rendelkezésre nézve külön nem állapítja meg, az történhet – a küldő fél választása
szerint – ajánlott levél, telefax, vagy e-mail alkalmazásával.
Ezen értesítés hatálya a címzett részére történő kézbesítéskor áll be.
18./ Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat az együttműködő Felek
megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet
eredményre, a jogvita eldöntésére szerződő felek értékhatártól függően a Debreceni
Törvényszék, illetve a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyólag és képviseleti jogosultságuknak
megfelelőn írták alá.
Debrecen, 2015. „……………..……”

Nádudvar, 2015. „………………………”
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