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ALAPÍTÓ OKIRAT 
M Ó D O S Í T Á S 

 
 
amellyel a társaság egyedüli tagja a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja:   
 
 
Az Alapító Okirat az alábbi 4.4. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 4.4. 
pont jelölése 4.5. pontra változik: 
 
„4.4. A társaság által ténylegesen folytatni kívánt tevékenység: 
A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó 
egészségügyi járóbeteg-szakellátási feladatokat, szociális alap- és szakellátási 
feladatokat, mint közhasznú alaptevékenységeket végzi a Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest lakosai körében. Ezen belül a közhasznú főtevékenység a járóbeteg 
szakellátás, melyet az önkormányzati törvényből levezethetően a Fővárosi 
Önkormányzattól feladatátvállalás útján lát el. A társaság végzi az újpesti és a palotai 
gyermek és felnőtt lakosság körében a betegségek megelőzését szolgáló 
szűrővizsgálatokat, folytat betegellátást, gyógyító-gondozási tevékenységet, végez 
orvosi és nem orvosi rehabilitációt. A társaság a közhasznú tevékenységét az OEP 
finanszírozási szerződésben foglalt szakorvosi és nem szakorvosi óraszámban, az 
ott meghatározott területi ellátási kötelezettség mellett, a Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerv működési engedélyében jóváhagyott személyi-tárgyi 
feltételrendszer keretében látja el a társadalombiztosítóval (OEP) biztosítási 
jogviszonyban álló betegek részére. Az 1993. évi III. törvényben foglalt szociális 
ellátások önkormányzati ellátási kötelezettségeit a társaság az Önkormányzattal 
kötött ellátási szerződés alapján látja el. A társaság a társadalombiztosítási és 
központi költségvetés útján finanszírozott (OEP, MÁK) körön kívüli egészségügyi és 
szociális ellátást szabad kapacitása terhére, külön díjszabás alapján végez.” 
 
Az Alapító Okirat 11.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„11.3. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, 
azokról saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre minden héten 
szerdai napokon (amennyiben a szerda munkaszüneti nap, úgy az azt követő első 
munkanapon) van lehetőség 9-12 és 13-15 óra közötti időben a társaság székhelyén, 
a társaság Kommunikációs és Információs Csoportjánál. Az iratbetekintésre minden 
előzetes bejelentés vagy egyeztetés nélkül kerülhet sor. A tagi határozatokba való 
betekintést a határozat meghozatalát követő első irat-betekintési napon már lehetővé 
kell tenni.” 
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Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2011. október …. 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
a társaság tagja képviseletében: 
Wintermantel Zsolt polgármester 

 


