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KÖZHASZNÚSÁGI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhely: 1041 
Budapest, István út 14. képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester), mint 
feladat ellátásra kötelezett (s továbbiakban: Önkormányzat) 

 
másrészről: 

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság  (székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. képviseli: Dr 
Varga József Csaba ügyvezető), mint a feladatot átvevő (a továbbiakban. 
Társaság)  

 
 (a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között, a mai napon a következők szerint. 
 
Előzmények 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 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. 
 
Budapest 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. 
 
Az említett közfeladatokat ezt megelőzően a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor 
Kórház és Rendelőintézet végzi.  
 
 
1,) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a …. 
Számú határozatával úgy döntött, hogy a Fővárosi Önkormányzattól átvételre kerülő, 
a felnőtt és gyermek járóbeteg-szakellátás, fogászati szakellátás és gondozói 
feladatok ellátásával, illetve ezen önkormányzati egészségügyi közfeladatok 
megszervezésével és teljesítésével 2011. október 1. napjától kezdődően az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint 
közhasznú szervezetet bízza meg. 
 
2,) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az 1,) pontban 
meghatározott önkormányzati közfeladatokat - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló  292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet, a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a közhasznú 



 2 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó rendelkezései alapján – 
2011. október 1. napjától kezdődően a Társaság útján látja el. 
 
3,) Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat az 1,) pontban 
körülírt közfeladatok átadásával egyidejűleg átadja, Társaság átveszi az 1,) pontban 
meghatározott körben a területi ellátási kötelezettséggel folytatott egészségügyi 
közfeladatokat, annak folyamatos ellátása érdekében. 
 
4,) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az átadott egészségügyi 
közfeladatok ellátásának végrehajtására és  annak részletes feltételeire, különös 
tekintettel a finanszírozásra,  külön szerződést kötnek. 
 
 
Szerződő Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
aláírásukkal látják el. 
 
 
 
Budapest, 2011. szeptember …. 
 
 
 
 

 
…………………………………………… 

Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzata 
feladat ellátására kötelezett 

képviseletében 
Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 
…………………………………………… 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 
feladatot átvevő képviseletében 

Dr. Varga József Csaba 
Ügyvezető 

  
 

 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
Jegyző 

 
 
 
 

ügyvéd 
 

 
 


