
 

1 

 

  
 
 

KÖLTSÉGVISELÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 
Amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), 
székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  
adószám: 15735722-2-43 
képviseli: dr. Bácskai János polgármester 
 
másrészről az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK), 
cím: 1125 Budapest, Diós árok 3. 
adószám: 15324683-2-43 
képviseli: Dr. Németh László főigazgató 
 
a továbbiakban külön-külön: Fél,  együttesen: Felek között, alulírott napon az alábbiak szerint: 

 

1. PREAMBULUM 

 
Az Egészséges Budapest Program (továbbiakban: EBP) előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII.4.) 
Korm. határozatban megfogalmazottak szerint a Kormány, a fővárosi és Pest megyei egészségügyi 
szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és 
betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében támogatja az EBP 
célkitűzéseit.  
 
Mindezek alapján az ÁEEK, mint az EBP végrehajtásában közreműködésre kijelölt szerv és az 
Önkormányzat 2017. július 21. napján Felek Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének 196/2017. (VI.29.) sz. határozata alapján együttműködési megállapodást 
(továbbiakban: Együttműködési Megállapodás) kötöttek, melynek célja az Önkormányzat területén az 
EBP keretén belül megvalósuló fejlesztések kiemelt támogatása, a fejlesztések során felmerülő, a Felek 
hatáskörébe és illetékességébe tartozó feladatok egymással hatékonyan együttműködve történő 
megvalósítása.    
 
Felek az Együttműködési Megállapodást Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Képviselő-testületének ............................ határozata alapján 2017. …………….  napján közös 
megegyezéssel módosították. 
 
Az Együttműködési Megállapodás és annak módosítása keretében az Önkormányzat vállalta, hogy a 
vonatkozó jogszabályok szerint a fejlesztési területekre vonatkozóan megindítja az új kerületi építési 
szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) készítését. Az ÁEEK vállalta, hogy az érintett intézményekre vonatkozó 
szabályozási terv készítésére vonatkozó műszaki tartalomhoz kapcsolódó szükséges szakmai koordinációt 
az Önkormányzattal lefolytatja. Felek az Együttműködési Megállapodás módosításában rögzítették, hogy a 
tervdokumentáció elkészítésével felmerülő valamennyi költség viselésére – egy erre irányuló, külön részletes megállapodás 
szerint - az ÁEEK köteles az Önkormányzat által megadott részletes költségkimutatás alapján.  
 
Így Felek e tekintetben a következőket rögzítik:  
 
 

2. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA  
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2.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Budapest Főváros IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – 
Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szt. László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – 
(38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt területre vonatkozó KÉSZ 
készítéséhez kapcsolatos költségekhez az ÁEEK jelen megállapodás alapján mindösszesen 
18.000.000,-Ft + 27 % ÁFA összegű, összesen 22.860.000,- azaz huszonkettőmillió-
nyolcszázhatvanezer forint összeggel, költségtérítés címén hozzájárul.  

 

2.2. Ezen összeg a KÉSZ elkészítése során felmerülő kiadások megtérítésének költségátalányát 
tartalmazza. 

 

2.3. A Felek rögzítik, hogy a fenti összeg az alábbiak szerint kerül kifizetésre:  

Az új KÉSZ jegyzőkönyvvel igazolt átadását követően az Önkormányzat részletes, tételes 
költségkimutatást készít. A költségkimutatás ÁEEK által történő jóváhagyását követően az 
Önkormányzat a költségekről számlát állít ki. Az ÁEEK a számla beérkezését követő 30 napon 
belül megfizeti az Önkormányzat költségét. 

2.4. Felek rögzítik, hogy a 2.1. pontban rögzített költség a feladatellátáshoz kapcsolódó valamennyi 
költséget magába foglalja, ezen a jogcímen az Önkormányzat további megtérítésre nem jogosult.  

 

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 

3.1. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az 
államháztartási törvény szabályait tekintik irányadónak. 

3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan keletkezett esetleges 
valamennyi vitájukat egyeztetés keretében rendezik, bíróság elé csak akkor terjesztik, ha az 
előzetes egyeztetés véglegesen meghiúsult.  

 

Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag írták alá. A megállapodás 8 (nyolc) eredeti példányban készült, amelyből az ÁEEK-et 3 
(három) példány, az Önkormányzatot 5 (öt) példány illeti meg. 
 

 
 

………………………………………………. 

 
 

   
 
          ……………………………………………. 

dr. Bácskai János 
polgármester 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata  

 

Dr. Németh László  
főigazgató 

ÁEEK 
 

 
Budapest, 2017. …………………….. Budapest, 2017. …………………….. 

 
       
       …………………………………………… 
               Dr. Cserháti Péter 
                miniszteri biztos 
         
        

Budapest, 2017. …………………….. 
 

       Pénzügyi ellenjegyzés:  
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       2017. ………….. 
 
 
       ………………………………….. 
                              ÁEEK 


