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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISEL -TESTÜLETE 

Szám: 6/2014 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. február 27-én megtartott rendkívüli zárt ülésén készült 
jegyzőkönyvből 

 
Tárgy: Javaslat az egészségügyi alapellátás és a vérvétel biztosítására 

dr. Gál Katalin háziorvossal 2013. november 5-én illetve 2008. 
november 3-án kelt szerződések módosítására   

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

32/2014.(II.27.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász, 
Egészségház vérvételi helyiségében továbbra is biztosítja Budakalász 
lakosságának a vérvétel lehetőségét. A 155/2009. (III.24.). Kt. határozat 
alapján a dr. Gál Katalin Háziorvosi Bt.-vel (2011 Budakalász, Kőbányai u.6., 
eng.sz.: 30-85/1999) kötött szerződés helyébe a határozat mellékletét 
tartalmazó szerződés lép, amely szerint a vérvétel megbízottja a KALA-MED 
Háziorvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2000 Szentendre, 
Sztaravodai út 33., cégjegyzékszáma: 13-09-168403; adószáma: 24838744-2-
13, képviselője: dr. Gál Katalin).  

Határid : azonnal 
Felel s: polgármester 
 

k.m.f. 
 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

 
A kivonat hiteléül:  
 
Hajzer Annamária 
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Melléklet: 
 

EGYÜTTM KÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2011 
Budakalász, Petőfi tér 1.) képviseletében ROGÁN LÁSZLÓ polgármester (szolgáltatást 
biztosító), valamint 

KALA-MED Háziorvosi Korlátolt Felel sség  Társaság (Székhelye: 2000 
Szentendre, Sztaravodai út 33., cégjegyzékszáma: 13-09-168403; adószáma: 24838744-2-
13) képviseletében DR. GÁL KATALIN háziorvos, Megbízott között a mai napon az 
alábbi feltételekkel: 

 

1. A szolgáltatást biztosító önkormányzat, Budakalász lakossága részére vérvételi 
lehetőséget kíván biztosítani annak érdekében, hogy a település lakossága egészségi 
állapotát ily módon is javítsa. A működés feltételeinek biztosítására a megbízottal köt 
szerződést az alábbi feltételek szerint. 
 

2. A vérvételi lehetőség folyamatosan, minden héten két alkalommal, keddi és csütörtöki 
napokon, reggel 7.00 és 9.00 óra között, 2 óra időkeretben biztosított. Az önkormányzat a 
2011 Budakalász, Klisovác u. 6. sz. alatti EGÉSZSÉGHÁZ-ban külön helyiséget biztosít a 
vérvétel részére. A vérvételi helyiség használatával összefüggő egyes kérdésekről az 
önkormányzat tulajdonát képező Kaláz Kft., mint a létesítmény működtetéséért felelős 
szerv és a feladatot ellátó külön szerződést kötnek.   
 

3.  A megbízott a 2. pontban meghatározott helyszínen és időpontokban végzi el a 
vérvételi tevékenységet. A levett vér- és vizeletminta szállításáról az Egészségházat 
működtető külön szerződéses partner bevonásával gondoskodik. 
 

4. A hatályos előírások értelmében, az ÁNTSZ, mint szakhatóság előzetes tájékoztatását 
alapul véve a működési engedély kiadásához a J0-s szintű laboratórium feltételrendszerét 
kell biztosítani. Ennek részeként a megbízott kötelessége a vérvétellel kapcsolatos orvosi 
szakfelügyelet szakorvossal történő folyamatos biztosítása, illetve a szakképzett vérvételi 
asszisztens, valamint orvos-írnok alkalmazása a szolgáltatás folyamatosságának 
biztosítása érdekében. A megbízott felelős továbbá a vérvételi dokumentumok szakszerű 
és etikus kezeléséért, valamennyi olyan tevékenységért, amely a vérvétel orvosi 
szakkérdéseinek részét képezi. Gondoskodik a működéshez szükséges egyéb feltételekről 
(munkaruha, irodaszerek), beszerzi a vérvételhez szükséges anyagokat (fertőtlenítő, 
papírvatta, ragtapasz, stb.) Felelősségbiztosítást köt a vérvételben aktívan résztvevőkre. 
Kapcsolatot tart a település alapellátásában részt vevő orvosokkal és tájékoztatást ad a 
vérvételi kapacitásról. A megbízott köteles a megfelelő szakmai körültekintéssel eljárni. 
 

5. A megbízott a 3. pontban megnevezett tevékenységet bruttó 200.000 Ft./hó összegért 
vállalja el, amely összegről a szolgáltatást biztosító részére minden tárgyhónapot követő 5. 
napig alakszerű számlát állít ki, 8 napos átutalásos fizetési módot jelölve meg.  
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6. A szerződést a felek határozatlan időre kötik azzal, hogy évente értékelik a vérvételi 
szolgáltatás tapasztalatait, az értékelés nyomán a szerződést bármelyik fél indoklás nélkül, 
azonnali hatállyal megszüntetheti. Jelen megállapodás érvényben marad azzal, hogy a 4. 
pontban részletezett vállalási díj összegét a felek leghamarabb a 2015. költségvetési évre 
vonatkozóan tárgyalják újra.      
 

7. A felek vállalják, hogy a megállapodásban vállaltak teljesítése során folyamatosan 
együttműködnek, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolják és egymást kölcsönösen 
tájékoztatják minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás biztosítása érdekében 
fontossággal bír. A megbízott tudomásul veszi, hogy a vérvételi lehetőség biztosítása során 
Budakalász Önkormányzata, a megbízott KALA-MED Háziorvosi Kft., az Egészségházat 
működtető Kaláz Kft, a vérvételi labor, valamint az ÁNTSZ, mint szakhatóság szorosan 
együttműködik.  
 

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. A felek 
a szerződést - tartalmának megismerését követően – jóváhagyólag írják alá.  
 

Budakalász, 2014. február …. 

 

 

Rogán László dr. Gál Katalin  
polgármester megbízott 
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