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Iktatószám: I/2229/2/2011. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 70. § (1) pontja 
alapján a megyei önkormányzat kötelező feladatként gondoskodik az alapellátást meghaladó 
egészségügyi szakellátásról. Az Ötv 115. § (5) bekezdése alapján: „Ha a települési önkormányzat 
képviselő-testülete a 70. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátását nem vállalja, az erről szóló 
döntését a megválasztását követő 6 hónapon belül az érintett megyei önkormányzat közgyűlésével 
közli. E döntés a települési önkormányzat megbízatásáig szól. Törvény vagy megállapodás eltérő 
rendelkezése hiányában a feladat átadásának időpontja a települési önkormányzat döntését követő 
év január 1. napja.” Fentiek alapján a Képviselő-testület 177/2010. (XI. 24.) határozatával döntött 
arról, hogy a laboratóriumi szakellátást 2011. január 1-i hatállyal átadja a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat részére, egyúttal felhatalmazott az erre vonatkozó megállapodás megkötésére.  

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2010. december 17-i ülésén tárgyalta a határozatunkban 
foglaltakat. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 2. §-
ára,  2/A. §-ára és 2/H §-ára hivatkozással - mely szerint egészségügyi ellátási szerződés csak a 
finanszírozási szerződés szerinti szolgáltatások összességére köthető - utalt arra, hogy 
önmagában csak a laboratóriumi szakellátásnak a többi szakellátási feladatok nélküli átadására 
nincs lehetőség. Ugyanakkor a feladat ellátása közreműködői szerződés keretén belül a kórházzal 
ellátásra kerülhet. Ennek figyelembevételével a Megyei Közgyűlés 268/2010. (XII. 17.) Kgy. 
határozatában felhatalmazta a Bács-Kiskun Megyei Kórház főigazgatóját, hogy a lajosmizsei 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménnyel közreműködői szerződést kössön a 
laboratóriumi feladatok ellátására a 2011. január 1-től 2014. december 31-ig tartó időtartamra. A 
Közgyűlés határozata az előterjesztés 1. melléklete. A Bács-Kiskun Megyei Kórház a döntés 
alapján megküldte részünkre a feladatellátási megállapodás tervezetét, mely tájékoztatásul az 
előterjesztés 2. melléklete.  

Tájékoztatom T. Képviselő Társaimat, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) 
Kormányrendelet 2. § k.) pontja alapján közreműködő: a saját tulajdonában vagy használatában 
lévő eszközökkel, személyesen vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal, de a 
közreműködést igénybe vevő egészségügyi szolgáltató betegeinek nyújtja a közreműködésre 
irányuló szerződésben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat. 

  
Mivel a mintavételi helyet továbbra is működtetni kívánjuk, és csak a vizsgálatok elvégzése 

történik a Kórházban, emiatt javaslom T. Képviselő-testületnek, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménynek vezetőjét hatalmazza fel 
a közreműködői szerződés megkötésére. 

 
 
 
 
 



Határozat-tervezet 
 

……./2011. (…..) ÖH. 
A laboratóriumi feladatok ellátása érdekében 
közreműködői szerződés megkötésére felhatalmazás adása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetőjét, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Kórház főigazgatójával a laboratóriumi feladatok ellátására közreműködői 
szerződést kössön a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 268/2010. (XII. 10.) határozatában foglaltak 
figyelembevételével. 
 
Felelős: Képviselő-testület, intézményvezető 
Határidő: 2011. március 23. 
 
 
Lajosmizse, 2011. március 19. 
 
    
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
 

  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Előterjesztés 1. melléklete 

 
 

 
 

 



Előterjesztés 2. melléklete 
 

           Ikt.szám:              /2011.   sz. példány 
           Nyt.szám: 
 

FELADATELLÁTÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött egyrészről Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye   (6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. képviseli: Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezető), a továbbiakban: Megbízó. 
 
másrészről a Bács-Kiskun Megyei Kórház (székhely: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38., képviseli: Dr. 
Svébis Mihály főigazgató), a továbbiakban: Megbízott, között a mai napon az alábbi feltételek 
mellett: 
 

1.) Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. szám alatt 
található J0 besorolású mintavétel hely által levett és a megyei kórház telephelyére beszállított 
minta laboratóriumi vizsgálatát elvégezze. 

  
 

2.) A Megbízott az 1. pontban körülhatárolt szolgáltatási feladatot elvállalja és kijelenti, hogy a 
tevékenység végzésére vonatkozó ÁNTSZ működési engedéllyel rendelkezik és van 
felelősségbiztosítási szerződése. 

 
3.) A laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatosan a Megbízó kötelezettsége: 

 
 A levett mintákat a szakmai szabályoknak megfelelően leveszi, gépjárművel az előírt 

hőmérséklet biztosításával megküldi a Megbízottnak, mindennap12 óráig.  
 A beutalón köteles beutaló kódjaként feltüntetni az OEP 9 jegyű finanszírozási kódját, a 

beutaló orvos nevét, aláírását és pecsét számát, a naplószámot, a diagnózis BNO kódját  és a 
beutaló dátumát. 
A beutalót a Megbízó pecsétjével el kell látni. 

 A beutaló köteles biztosítani, hogy a betegek finanszírozásához szükséges azonosító adatai 
rendelkezésre álljanak. 

 A megbízó köteles a laboratóriumban előírt, és alkalmazott számítógépes, vonalkódos 
mintaazonosítást alkalmazni, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítani: 
személyi számítógép,  HP Laser Jet nyomtató, Symbol LS 2208 vonalkód olvasó. 

 A megbízó köteles a laboratórium által használt vizsgálatkérő sorrendet alkalmazni. 
 Az on-line eredményközléshez szükséges internet kapcsolatot biztosítja.  

 
4.) A Megbízott kötelezettsége: 
 A szakmai előírásokat betartva elvégezni a laboratóriumi vizsgálatokat. 
 Az eredményeket zárt borítékban átadni a Megbízó képviselőjének a beszállítást követő 

napon.   
 Biztosítja a laboratóriumi számítógépes rendszerhez való integrációhoz szükséges szoftverhez 

való hozzáférést.  
 Informatikai kapcsolat kiépítését követően On-line eredményközlés is lehetséges a beküldő 

orvosok részére. 
 

5.) A Megbízott díjazása. 
Megbízott az elvégzett laboratóriumi vizsgálatokat a mintavétel kivétel az OEP felé jelenti. A 
laboratóriumi vizsgálatokat a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott 
WHO pont teljesítmény figyelembevételével az OEP  finanszírozza – mint járóbeteg szakellátást. 
Lajosmizse  Önkormányzata a J0 labor szerződés szerint a mintavételt  az OEP  felé elszámolja.  



6.) Megbízó részére amennyiben azt igényli a Megbízott a vérvételhez használt vonalkódozott 
csöveket térítés ellenében biztosítja. Ebben az esetben a Megbízó által kért vérvizsgálati 
csövek díját a tárgyhónapot követő 15-ig számlázza a Megbízott. A számla melléklete a 
beküldő szervezeti egységenkénti, a vérvételi csövek számát kimutató lista, valamint a 
számítógépes rendszer üzemeltetésével kapcsolatos munkalapok másolatai.  A Megbízó a 
számla összegét 15 napon belül átutalja a Megbízott 11732002-15336062 számú számlájára. 

 
7.) A szerződés kapcsolattartói 
  

Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
részéről: 
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezető 
 
Vérvételi laboratórium részéről: 
……………………………………… 
 
Bács-Kiskun Megyei Kórház részéről: 
 Hegedűs Iván gazdasági igazgató  
76/516-729, hegedusi@kmk.hu 
 
Vérvizsgálati laboratórium részéről: 
Dr. Szarka Katalin főorvos 
76/516745, szarkak@kmk.hu 
 
8.) A felek jelen megállapodást 2011. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig tartó időszakra 
kötik azzal, hogy a bármelyik fél 30 napos felmondási idővel, indokolási kötelezettség nélkül 
felmondhatja. A szerződés felmondását követően a felek kötelesek elszámolni egymással. 
 
9.) Egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.  
 
A felek a jelen szerződést kölcsönös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag aláírták. 
 
Kecskemét, 2011. ……………………………   Lajosmizse, 2011.  ………………………….. 
 
 
 
……………………………………………   …………………………….. 
             Dr. Svébis Mihály                  Józsáné dr. Kiss Irén  
                     főigazgató                           intézményvezető 
 
         
A kötelezettségvállalást ellenjegyzem: 
 
 
Hegedűs Iván 
gazdasági igazgató 
 


