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MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről:  

Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11. képviseli: 
Tarlós István főpolgármester) – a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat 

másrészről: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14. 
képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester) – a továbbiakban Újpesti Önkormányzat 
–  

(a továbbiakban együtt: Felek) 

Között az alábbiak szerint. 

 

Felek megállapodnak, hogy a közöttük a 2010. augusztus 23.-án létrejött, az újpesti 
járóbeteg szakellátás fejlesztésének finanszírozásáról szóló megállapodást (a 
továbbiakban: Megállapodás) közös mege4gyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 

 

A Megállapodás 3./ pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Felek rögzítik, hogy az egészségügyi  járóbeteg szakellátási feladatokat a közöttük 
létrejött megállapodás alapján 2011. október 1. napjától kezdődő hatállyal az Újpesti 
Önkormányzat átveszi a Fővárosi Önkormányzattól a külön megállapodásukban 
meghatározott feltételekkel.” 

 

A Megállapodás 5./ pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 

„ … A kórház a pályázaton támogatást nyert.” 

 

A Megállapodás 7./ pontja az alábbiak szerint módosul: 

„Az Újpesti Önkormányzat vállalja, hogy a nyertes uniós pályázat támogatási 
szerződésébe kedvezményezettként belép és a pályázat szerinti felújítást a 
Rendelőintézet Budapest, IV. ker. Görgey Artúr utca 30. szám alatti épületén 
végrehajtja a pályázatban foglalt műszaki tartalommal és egyéb kötelezettségek 
betartásával. Az Újpesti Önkormányzat a 9./ pontban rögzített források terhére 
jogosult a Rendelőintézet épületén további, az egészségügyi ellátást biztosító, vagy 
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annak színvonalát javító beruházásokat, felújításokat és karbantartásokat is 
végrehajtani. 

Az Újpesti Önkormányzat jogosult a Rendelőintézetet másik épületbe átköltöztetni, 
vagy a Rendelőintézet számára új épületet építeni, amelynek finanszírozására (ide 
értve az előkészítés finanszírozását is) a 9./ pontban rögzített források – az uniós 
projekt megvalósításához szükséges összegen felüli része - is felhasználható azzal, 
hogy az új rendelőintézet nem eredményezheti a szakellátás színvonalának 
csökkenését, és nem teheti a Rendelőintézetet tömegközlekedéssel a jelenleginél 
nehezebben megközelíthetővé. 

Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a 1375/2011.(V.25.)Főv. Kgy. sz. 
határozatával a szakellátási feladatokat és a Bp. IV. Görgey Artúr u. 30. sz. 
rendelőintézeti ingatlant 2011.október 1. fordulónappal Újpest önkormányzatának 
átadja, a felújítás, vagy az új épületben való elhelyezés kérdésében való döntés 
Újpest Önkormányzatának kompetenciája a jelen megállapodásban rögzített 
finanszírozási feltételek figyelembevétele mellett.” 

 

A Megállapodás fent nem említett többi része változatlan tartalommal érvényes. 

 

 
Budapest, 2011.szeptember  
 
 
 
 
 
     
  Tarlós István Wintermantel Zsolt 
 Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  főpolgármester Újpest Önkormányzata 
   polgármester 
 

 

     
    
 Budapest Főváros Önkormányzata Budapest Főváros IV. kerület,  
  fójegyzője Újpest Önkormányzata 
   Jegyző 
 

 


