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                                                                                              69/2021(III.29.) számú határozat melléklete 

 

HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről: Pomáz Város Önkormányzata 

székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. 

képviseli: Leidinger István polgármester 

adószáma: 15731058213 

mint használatba adó (a továbbiakban: Használatba adó) 

 

másrészről: 

név: ''URBS PRO PATIENTE" Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

székhelye: 2011 Budakalász, Dunapart 4199/3. hrsz. 

adószáma: 20913502-2-13 

bankszámlaszáma: MÁK 10032000-00286772-00000017  

képviseli: Farkas Rita 

mint Használó (a továbbiakban: Használó) 

a továbbiakban együtt: Felek között 

Pomáz Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) 

bekezdése alapján ingyenesen biztosítja a Használó részére, a Használó általi egészségügyi köz-

feladat - diagnosztikai laboratóriumi vizsgálatok - ellátásához szükséges mintavételi helyet az 

alábbi feltételek szerint: 

1. Használó a Pomáz-Kiskovácsi telephelyen elhelyezkedő Pszichiátriai Szakkórházban 

FJ.1-es progresszivitási szintű általános diagnosztikai laboratóriumot működtet. A la-

boratórium működési engedélyének száma: 4085-18/2005. 

 

2. Használatba adó tulajdonát képezi a Pomáz, Kossuth Lajos u. 21. sz. alatti Körzeti Or-

vosi Rendelő melynek az emeleti rész bal oldali, 20,70 négyzetméter nagyságú, 3 helyi-

ségét - mely közlekedő, vérvételi és vizelettárolóból áll - Használatba adó térítésmente-

sen használatba ad Használó részére. 

 

3. Használó a 2. pontban meghatározott helyiségcsoportban Pomáz város lakossága ré-

szére vér- és vizelet-vételi lehetőséget folyamatosan, minden héten három alkalommal, 

hétfői, szerdai és pénteki munkanapokon reggel 7:00 és 9:00 óra között, 2 órás időke-

retben biztosít.  
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4. Használó a 2-3. pontban meghatározott helyszínen és időpontokban végzi el a vér- és 

vizelet-vételi tevékenységet és kötelezettséget vállal arra, hogy a helyiséget csak a meg-

határozott célra használja, illetve azt a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően mű-

ködteti. 

 

5. Használó gondoskodik a laboratóriumi mintavételhez szükséges eszközökről, különös 

tekintettel a zárt vérvételi rendszerhez kapcsolódó egyszer használatos eszközökre, a 

használatba vett helyiségek takarításáról, fertőtlenítéséről és a szükséges higiéniai esz-

közök –szappan, WC-papír, kéztörlő biztosításáról. 

 

6. Használó biztosítja a mintavételhez szükséges megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

személyzetet, továbbá gondoskodik a levett minták laboratóriumba történő szállításáról, 

azok szakszerű és etikus kezeléséről és a laborvizsgálati leleteknek a vizsgálatot kérő-

höz (beteg/háziorvos) való eljuttatásáról. Használó a lekötött kapacitáson belül ezt a 

tevékenységet saját bevételeként számolja el a NEAK felé.  

 

7. A mintavételi hely működtetéséhez szükséges – a megállapodás mellékletét képező lel-

tárfelvételi íven felsorolt – egyéb eszközökről, azok karbantartásáról, javításáról és 

szükség szerinti pótlásáról, továbbá a helyiségek központi berendezéseinek működőké-

pességéről, valamint a használatba adott helyiségek tisztasági festésről Használatba adó 

gondoskodik. 

 

8. Használatba adó kijelenti, hogy érvényes vagyonbiztosítási szerződéssel rendelkezik a 

2. pontban szereplő ingatlan vonatkozásában. 

 

9. Felek az általuk egymás felé kölcsönösen nyújtott szolgáltatások teljesítéséért díjazást 

nem számítanak fel. 

 

10. A Használó használatában lévő, megállapodás mellékletét képező leltárívben rögzített 

leltári tárgyak az önkormányzat tulajdonát képezik.  

 

11. A mintavételi hely működési engedélyének megszerzéséről Használó gondoskodik. 

 

12. Felek vállalják, hogy a megállapodásban foglaltak teljesítése során folyamatosan 

együttműködnek, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolják, és egymást kölcsönösen tá-

jékoztatják minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás biztosítása érdekében fon-

tossággal bír. 

 

13. Jelen megállapodás határozatlan időre szól, amely bármely fél részéről írásos formában 

rögzített 30 napos felmondással szüntethető meg. 

 

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 

15. Jelen szerződést Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének ………. sz. határozata 

hagyta jóvá.  
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16. Felek egyező akarattal kijelenti, hogy a Pomáz Város Önkormányzata és a Használó 

jogelődje (Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Nonprofit Kft.) között 2012. május 31. 

napján létrejött, határozatlan idejű használati megállapodást hatályon kívül helyezik és 

a jövőre nézve jelen szerződés rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

17. A szerződő Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóvá-

hagyólag 4 példányban írták alá, melyből 3 példány a Használatba adót, 1 példány a 

Használót illeti. 

 

 

 Kelt: Pomáz, 2021.       .        . 

   

 

Használatba adó 

Pomáz Város Önkormányzata 

Képviseli: Leidinger István polgár-

mester 

 

 

Használó 

             „URBS PRO PATI-

ENTE”Egészségügyi Fejlesztő és 

Üzemeltető Közhasznú Nonprofit 

Kft. 

képviseli: Farkas Rita 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:  


