
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 25-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
77/2017.(V.25.) sz.      önkormányzati határozat: 
 
A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézettel 
történő együttműködési megállapodásról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/ 
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  
 

1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Fegyvernek Város Önkormányzata együttműködési megállapodást kössön az 
EFOP-1.8.19-17 azonosító számú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 
átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű projekt 
keretében a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-
Megelőző Intézettel. 
 

2.)  Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Tatár 
László polgármestert a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás 
aláírására.  

 
Erről értesül: 
1.) Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője 
2.) Fegyverneki Rendőrőrs parancsnoka  
3.) Tatár László polgármester 
4.) dr. Pető Zoltán jegyző 
5.) Képviselő-testület tagjai 
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Tatár László sk.        dr. Pető Zoltán sk. 
polgármester         jegyző 
 
 
       Herman József sk. 
         jkv. hitelesítő 
 
Kivonat hiteléül: 
2017. május 26. 
 
Schultz Ferencné titkársági ügyintéző 
  



Iktatószám: ……/………….../2017 
Együttműködési Megállapodás 

Mely létrejött   

a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet  

(továbbiakban: pályázó) 
aláírásra jogosult képviselője: Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvos 
székhelye: 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126 szám 
adószám: 15411994-2-16 
azonosító szám (törzskönyvi nyilvántartási szám): 411994. 

valamint, 

Fegyvernek Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
aláírásra jogosult képviselője: Tatár László polgármester 
székhelye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
adószám:  1573654-2-16 
törzsszám: 736536, 
között (együttesen továbbiakban: Felek). 
 

I. Előzmények 

Az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása – a lakosság és speciális, magas 
kockázató célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési  projekt keretében 
– az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi 
ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak 
fejlesztésével. 

1. Felek rögzítik, hogy az  EFOP-1.8.19-17 azonosító számú „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének 
átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” elnevezésű projekt (továbbiakban: Projekt) 
kedvezményezettje a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet. 

Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat közreműködése szükséges a Projekt 
benyújtásához/támogatásához/megvalósításához. Ennek értelmében az EFOP-1.8.19-17 keretében a 
megállapodó felek közreműködnek olyan program megvalósításában, mely az adott településen történik meg. 

2. Fentiekre tekintettel Felek a Projekt sikeres megvalósításához szükséges feltételek biztosítására, valamint 
együttműködésük, ellátandó feladataik pontosítása érdekében jelen együttműködési megállapodást kötik 
egymással. 

 

II. Együttműködési megállapodás, ellátandó feladatok 

3. A VÖ EGYMI az 1. pontban meghatározott Projekttel kapcsolatosan jelen megállapodás időtartama alatt az 
alábbi feladatok ellátását vállalja: 

 Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztésével a szükséges 
intézményrendszer háttér kialakítását. 

 A legjelentősebb, idült, nem fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher 
megelőzését és csökkentését az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén. 

 A lakosság széles körének fizikai aktivitását, mozgásban gazdag életmódra ösztönzését, az 
idült, nem fertőző betegségek megelőzésének előmozdítását. 

 A dohányzás és problémás alkoholfogyasztás visszaszorítását. 



 A mentális egészség javítását. 

 A jelen szakmai együttműködési megállapodást felek a pályázati felhívásra benyújtott 
pályázat eredményes és hatékony megvalósításának érdekében kötik. 

 

III. Felek jogai, kötelezettségei 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátását a Projekt sikeres megvalósításához 
fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel kötelesek teljesíteni. 

2. Felek rögzítik, hogy az együttműködési megállapodás keretében vállalt feladatok ellátása során anyagi 
tehervállalással járó, illetve egyéb szerződést vagy bármely megállapodást másik fél nevében, annak írásos 
hozzájárulása nélkül nem köthetnek.  

3. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban vállalt feladatok ellátásában akadályoztatása esetén kötelesek 
egymást haladéktalanul értesíteni, továbbá kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul 
értesíteni, amely a feladatok kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.  

4. Felek kötelesek egymásnak a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez minden segítséget megadni, 
továbbá a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges feladataikat teljesíteni, szükséges döntéseket meghozni. 

5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodásban foglalt feladatok ellátásáért jelen megállapodás alapján külön 
díjazás nem illeti meg őket, továbbá jelen megállapodásban rögzített feladatellátáshoz kapcsolódóan jelen 
megállapodás alapján egymással szemben költség, kiadás, díj nem érvényesíthető. 

6. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás szerinti tevékenységgel összefüggésben tudomásukra jutott 
mindennemű információ – függetlenül annak megjelenési formájától – tekintetében teljes körű titoktartási 
kötelezettség terheli őket, így azt nem jogosultak illetéktelen személyek számára semmilyen módon 
hozzáférhetővé, megismerhetővé tenni előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A titoktartási kötelezettség 
bármilyen megszegése esetén bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani 

7. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladatok ellátása során keletkező dokumentumokhoz fűződő 
szerzői jog tekintetében a VÖ EGYMI a rendelkezési jogát kiköti, ezért a megállapodással kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a 
továbbiakban szabadon rendelkezik.  

8. Felek tudomásul veszik, hogy a Projektben keletkezett megállapodást, a vállalt feladatokat, azok teljesítését, a 
Projekt megvalósulását, megfelelő dokumentáltságát jogszabály által feljogosított szerv, továbbá a Támogatási 
Szerződésben meghatározott szerv, illetve Támogató ellenőrizheti, Felek vállalják, hogy ilyen jellegű 
ellenőrzések során közreműködik.  

 

IV. Megállapodás hatálya 

 

1. Jelen megállapodás aláírásának napjától legkésőbb - projekt zárásáig - hatályos. 

2. Megállapodást Felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, vagy megszüntethetik. 

3. Jelen megállapodást bármelyik Fél jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal indoklás nélkül 15 
nappal felmondani. 

4. Jelen megállapodást bármelyik Fél írásban azonnali hatállyal felmondhatja a másik Fél súlyos szerződésszegése 
esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen: 

a) a jelen megállapodásban vállalt feladatok nem teljesítése. 

b)  titoktartási kötelezettség megszegése. 



5. Jelen megállapodás megszűnését/megszüntetését követően Felek kötelesek az egymás között folyamatban levő 
ügyeket lezárni, amennyiben a Projekt szempontjából szükséges a jelen megállapodás kapcsán keletkezett 
vonatkozó dokumentumokat másik fél részére átadni. 

 
 

V. Egyéb, záró rendelkezések 

1. Kapcsolattartás: 
Felek jelen megállapodásban foglaltak teljesítése során az alábbi személyeket jelölik kapcsolattartásra. Felek 
megállapodnak, hogy a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesítik, mely nem igényeli jelen 
megállapodás módosítását. 
 
VÖ EGYMI részéről Önkormányzat részéről 

Név: Dr. Lukács Zsuzsanna 
             igazgató főorvos 

Név: Tatár László polgármester 
 

Cím: 5200 Törökszentmiklós, 

Kossuth Lajos u. 126 szám 

 

Cím: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 
171. 

Telefon: 06/56/590-231 Telefon: 06/56/556-012 

e-mail cím: titkarsag@tmiklosegymi.hu  e-mail cím: 

 titkarsag@fegyvernek.hu 

 

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései irányadók. 

3. Jelen megállapodás 4 (négy), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írnak alá. 

 

Kelt: Törökszentmiklós, 2017. május 25. 

 

 
…………………………………….. 

 
……………………………………….. 

Dr. Lukács Zsuzsanna  
igazgató főorvos 

 

Tatár László 
polgármester 

pályázó Önkormányzat 
 
 


