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Tárgy:  Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi Beszámoló-

jának elfogadására 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 27. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a 

gazdasági társaságok tekintetében a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, az 

eredménykimutatás és az adózott eredmény felhasználására tett javaslat jóváhagyásáról a 

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság dönt.  

 

A Társaság – a 2000. évi C törvénynek megfelelően – elkészítette a megelőző üzleti év éves be-

számolóját és annak mellékleteit, amelyek gazdálkodási és tartalmi szempontból bemutatják a 

2019. évi tevékenységeket. A beszámolóról a Társaság könyvvizsgálója elkészítette jelentését. A 

Felügyelő Bizottság 2020. március 31. napján tartott ülésén a 8/2020. (III.31.) számú határozatá-

val a beszámolót elfogadta, az erről szóló határozat becsatolásra került.   

 

A fentiekre tekintettel javaslom a Polgármester úrnak, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizott-

ság döntési jogkörének gyakorlójaként fogadja el az alábbi javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavélemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  fela-

dat- és hatáskörét gyakorolva - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és hatáskör-

ében - meghozott …../2020. (V……..) határozata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonp-

rofit Kft. 2019. évi Beszámolójának elfogadására 
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A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése értel-

mében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 

1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-

mánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy az 

 

1.)  Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a 

Társaság – számviteli törvény szerinti – 2019. évi Beszámolóját 742 454 Eft egyező 

eszköz és forrásoldali mérleg főösszeggel, 1310 Eft mérleg szerinti adózott eredménnyel 

(nyereséggel) elfogadja. 

2.)  Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a 

Társaság könyvvizsgálójának, Felügyelőbizottságának a 2019. évről szóló jelentését 

elfogadja. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

 

Újpest, 2020. május 21. 

 

 

           

 

dr.  Trippon Norbert 

  

 

 
 


