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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy: a szakrendelő átvételével kapcsolatos döntések meghozatala, gazdasági 
társaság üzletrészének megszerzése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Képviselő-testület a 33/2011.(II.08.) számú határozatával úgy döntött, hogy a 
23/1992.(VII.30.) Főv. Kgy. rendelet 2.§ alapján Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzata átveszi a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátási, 
fogászati szakellátási és gondozói feladatokat Budapest Főváros 
Önkormányzatától. 
A Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése a  1375/2011.(V.25.) Főv. Kgy. számú 
határozatával úgy döntött, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testülete kérelmére a 23/1992.(VII.30.) Főv. Kgy. 
rendelet 2.§ alapján a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátási, fogászati 
szakellátási és gondozói feladatokat valamint a feladatellátáshoz szükséges 
vagyont – így a kizárólagos tulajdonában álló egészségügyi célvagyon körébe 
sorolt a Budapest IV. ker. Görgey Artúr u.30. sz. alatti ingatlant (hrsz.:73070), 
valamint a szükséges tárgyi eszközöket - ingyenesen a kerületnek 2011. október 
1. fordulónappal átadja. 
 
A határozatok alapján Újpest, a Főváros és a Kórház képviselői egyeztetéseket 
folytattak és megállapodtak az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok 
átadásnak módjáról. A Megállapodás jelen előterjesztés 1. sz. melléklete.  
A feladatok átvételének előkészítése, a szükséges egyeztetések lefolytatása és 
egyéb dokumentumok elkészítése jelenleg is folyamatban van. 
 
Az átvett feladatokat közhasznú jogállású nonprofit gazdasági társaság 
keretében célszerű ellátni. Tekintettel arra, hogy 2011. augusztusában az UV Zrt. 
alapított egy egyszemélyes kft.-t, így célszerű a már létező társaság átvétele és 
annak nonprofit társasággá, illetve közhasznú szervezetté történő átalakítása. 
 
A fordulónapig rendelkezésre álló időszakban megtörténnek a munkáltatót és a 
fenntartó Fővárosi Önkormányzatot terhelő munkajogi intézkedések. A 
dolgozókat és  a dolgozói érdekképviseleteket a változásokról a törvényben előírt 
módon már tájékoztattuk. Az átadás-átvétel tárgyát képező járóbeteg 
szakellátási feladathoz kapcsolódóan közalkalmazotti jogviszony keretében 
foglalkoztatott munkavállalók tekintetében - a Kjt. 25/A-25/B.§-a alkalmazásával 
– átvevő ajánlatot tett a továbbfoglalkoztatásra. A Társaság vállalja, hogy a 
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fordulónapon elfogadó nyilatkozatot tevő munkavállalókat a Kjt. 25/ A-C §-ban 
foglaltaknak megfelelően továbbfoglalkoztatja.  
 
A szakellátási feladat átvétele kapcsán az OEP finanszírozás elszámolására 
vonatkozóan a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. 
törvény 34. § (2) bekezdése szerint az egészségügyi szolgáltató legfeljebb annyi 
havi finanszírozásra lehet jogosult, ahány hónapig a hatályos szerződése alapján 
szolgáltatást nyújtott. Tekintettel arra, hogy a teljesítmény finanszírozás 
indulásakor 1993-ban minden szolgáltató kapott 3 hónap finanszírozási előleget, 
ezt úgy kell számolni, hogy a hatályos szerződése alapján nyújtott hónapok 
száma az átadás napja mínusz három hónap. Az egészségügyi szolgáltatások 
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. Rendelet alapján: 
6/C. § (1) bekezdése szerint, amennyiben az egészségügyi szolgáltató 
jogutódlással szűnik meg és az Ebtv. 34. § (2) bekezdése alapján további 
díjazásra nem jogosult, az általa jelentett és elszámolható teljesítmények után 
járó díjat az OEP a jogutód egészségügyi szolgáltató részére utalványozza. 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából jogutódnak minősül a 
finanszírozott egészségügyi szolgáltató helyébe lépő feladat-ellátási szerződés, 
vagy feladat-átadási megállapodás alapján az ellátási kötelezettséget és a 
meglévő szerződéses kapacitásokkal történő feladatellátást vállaló egészségügyi 
szolgáltató. Ez alapján az OEP a fordulónap utáni kifizetésket már az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére utalványozza. Ebből a Kft. a Kórház részére 
megtéríti a 2011. augusztus és szeptember hónapban a Szakrendelő 
működéséhez felhasznált anyagok árát.  
 
A Kórház gazdasági-műszaki egységeinek (pénzügy, munkaügy, anyagellátás, 
informatika, kórház hygienes osztály) elhelyezése kapcsán Önkormányzatunk 
lehetőséget biztosít arra, hogy a kiszolgáló funkciók a korábbi helyükön, a 
Szakrendelőben zavartalanul üzemelhessenek tovább. Ezen egységeket a Kórház 
a későbbiekben el fogja költöztetni. 
 
A Fővárosi Önkormányzat és az Újpesti Önkormányzat között 2010. augusztus 
23.-án megállapodás jött létre az újpesti járóbeteg szakellátás fejlesztésének 
finanszírozása tárgyában. Ezen megállapodást, a feladat átadására tekintettel 
módosítani szükséges. 
 
Az uniós pályázattal kapcsolatban és az átvétel zavartalansága érdekében 
egyben szükséges néhány további döntés meghozatala is. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat 
szíveskedjen elfogadni. 
 
 
Újpest, 2011. augusztus 25. 
 
 
 
         Nagy István 
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Határozati javaslat 
 
1, A Képviselő-testület elfogadja az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok 
átadásáról szóló megállapodást és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására, és a szükséges intézkedések megtételére. 
 
2, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata névértéken, azaz 500.000,- forint vételáron megvásárolja az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egyszemélyes 
gazdasági társaság teljes üzletrészét, egyben felhatalmazza a polgármestert az 
üzletrész-átruházási szerződés és az egyéb szükséges okiratok aláírására, illetve 
a szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
3, A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, 
mint az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli 
tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
a) az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 
nonprofit gazdasági társaságként működik tovább, illetve a társaságot a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint 
közhasznú fokozatú közhasznú szervezetként kívánja működtetni és kéri a 
társaság bejegyzését a közhasznúsági nyilvántartásba. 
 
b) egyetért azzal, hogy a társaság  

- cégneve: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

- rövidített cégneve: Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 
- székhelye: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. 
- Telephelye: 1047 Budapest, Fóti út 54. és 1041 Budapest, Nyár utca 42-

44. 
- közhasznú főtevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 

gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, illetve 86.22’08 
szakorvosi járóbeteg-ellátás 
legyen. 

A Képviselő-testület a névhasználathoz, a székhely és a telephelyek 
használatához hozzájárul. 
 
c) egyetért azzal, hogy a társaság ügyvezetője továbbra is Dr. Varga József 
Csaba, míg könyvvizsgálója továbbra is az AUDIT-LINE Kft. (a könyvvizsgálatért 
felelős személy: Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna) maradjon eredeti 
határozott időre szóló megbízatásuk változatlanul hagyása mellett. 
 
d) a társaság felügyelő bizottságának valamennyi tagját azaz Szloszjár Ditta 
Évát, Tóth Tamás Tibort és Hock Zoltánt 2011. szeptember ….. hatállyal 
tisztségükből visszahívja, egyben 2011. szeptember …. napjától kezdődően, 5 
éves határozott időtartamra megválasztja a társaság felügyelő bizottságának 
tagjává: 
……….,     ……..     és ………. 
a felügyelő bizottság tagjai közül a felügyelő bizottság elnökévé ….. választja 
meg. 
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e) a társaság ügyvezetője a tevékenységét társasági jogviszony keretében 
látja el, díjazása …. Ft/hó, a felügyelő bizottság elnökének díjazása ….. Ft/hó, a 
felügyelő bizottság tagjainak díjazása ….. Ft/hó, a könyvvizsgáló díjazása ….. 
Ft/hó. 
 
f) a társaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 
elfogadja, az abban foglalt rendelkezésekkel egyetért. 
 
g) felhívja a társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése 
érdekében. 
 
h) Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft., mint egészségügyi szolgáltatónak 
az E. Alapból származó bevételét terhelő, annak mértékét meghaladó 
kötelezettségvállalása csak abban az esetben érvényes, ha ahhoz az 
egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv előzetesen hozzájárult. A 
hozzájárulás megadásának rendjére az Önkormányzat éves költségvetési 
rendelete és egyéb belső szabályzatai az irányadóak. 
 
i) felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, 
a szükséges okiratok aláírására. 
 
4, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzattól átvételre 
kerülő, a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátás, fogászati szakellátás és 
gondozói feladatok ellátásával, illetve ezen önkormányzati egészségügyi 
közszolgáltatások megszervezésével és teljesítésével 2011. október 1. napjától 
kezdődően az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot, mint közhasznú szervezetet bízza meg, a feladatok ellátására 
vonatkozó közhasznúsági szerződést jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 
 
5, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a feladatellátáshoz szükséges 
vagyont, így a Budapest IV. ker. Görgey Artúr u. 30. sz. alatti ingatlant 
(hrsz.:73070), valamint a szükséges tárgyi eszközöket ingyenesen átveszi a 
Fővárosi Önkormányzat tulajdonából és felhatalmazza a polgármestert a 
tulajdonjog átruházása érdekében szükséges megállapodások és egyéb okiratok 
aláírására, illetve a szükséges egyéb intézkedések megtételére. 
 
6, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor 
Kórház és Rendelőintézet által benyújtott és kedvezően elbírált KEOP-
5.3.0/A/09-2010-0043 jelű pályázat támogatási szerződését Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata kedvezményezettként megköti, mint a  
járóbeteg szakellátás szakfeladatának tekintetében a Kórház jogutódja és a 
pályázatban szereplő célobjektum átvevője, az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzője. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok kiadására és a támogatási szerződés aláírására. 
 
7, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy nyilatkozik, hogy a 
Budapest, IV. kerület Görgey Artúr utca 30. szám alatti 73070 helyrajzi számú 
ingatlanon az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív 
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Program támogatási rendszeréhez benyújtott, a Szakorvosi Rendelőintézet 
épületének komplex energetikai felújítására, hűtési és világítási rendszerének 
korszerűsítésére vonatkozó KEOP-5.3.0/A/09-2010-0043 jelű pályázat 
vonatkozásában az Önkormányzat továbbra is vállalja, hogy a projektet a 
pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelően megvalósítja, illetve a 
támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt 
beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5. naptári év 
végéig fenntartja és üzemelteti.  
 
8, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzattal 2010. 
augusztus 23. napján az újpesti járóbeteg szakellátás fejlesztésének 
finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás módosítását jóváhagyja és 
felhatalmazza a polgármestert a  megállapodás aláírására  

 
 
Felelős: polgármester     
Határidő: folyamatos 
  
 


