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Tárgy: egészségügyi alap és szakellátás integrációja 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Önkormányzata 2011. október 1.-től látja el a lakosság gyermek- és felnőtt járóbeteg 
szakellátását. A szakmai munka minőségének javítása, a racionális gazdálkodás és a hatékony 
működés követelménye szükségessé teszi, hogy Újpest lakosságának alap- és járóbeteg 
egészségügyi ellátása koncentráltan, egy szervezeten belül történjen. 
Ennek érdekében célszerű a Szociális és Egészségügyi Intézmény keretin belül működő felnőtt- 
és gyermek háziorvosi ellátás, az ügyeleti ellátás, a foglalkozás-egészségügyi alapellátás, a 
fogorvosi alapellátás, az ifjúság egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat és a család- és 
nővédelmi egészségügyi gondozás szervezését illetve működtetését a SZEI kereteiből kiemelni, 
és a feladat ellátást a továbbiakban az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátási 
feladatai közé felvenni. 
A működtetési feladat átadása munkáltatói jogutódlással történik. Az eljárást a Kjt 25/A § szerint 
kell lefolytatni. A feladat ellátás tervezett ideje 2012. december 1. fordulónap. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2012. november 22-ei ülésén az előterjesztést megtárgyalta 
és jóváhagyólag támogatja a Képviselő-testület felé, hogy 2012. december 1.-től a felnőtt- és 
gyermek háziorvosi ellátás, az alapellátási ügyeleti ellátás, a foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás, a fogorvosi alapellátás, az ifjúság egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat, és a 
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szervezését, illetve működtetését az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. lássa el. A képviselő-testület határozatban 
felhatalmazza az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-t (finanszírozási OEP 
kód:N055), hogy az ifjúság egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat feladatait a Szociális és 
Egészségügyi Intézmény (finanszírozási OEP kód: 2960), keretéből átvegye, az ellátására 
hatósági engedélyt kérjen és OEP finanszírozási szerződést kössön.  

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő:2013. március 31.  
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a feladatok átadás-átvételéhez 
szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2012. december 1. 
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Határozati javaslat: 
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. december 1-től jogutódlással, Újpest 
Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye feladatellátási jogutódjaként a felnőtt- 
és gyermek háziorvosi ellátás, az alapellátási ügyeleti ellátás, a foglalkozás-egészségügyi 
alapellátás, az ifjúság egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat, és a család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozás szervezését, illetve működtetését területi ellátási kötelezettséggel az 
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1046 Budapest, 
Görgey Artúr utca 30.) látja el. A képviselő-testület felhatalmazza az Újpesti Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft-t (finanszírozási OEP kód:N055), hogy az ifjúság egészségügyi 
szolgálat, a védőnői szolgálat, a fogorvosi alapellátás feladatait a Szociális és Egészségügyi 
Intézmény (finanszírozási OEP kód: 2960), keretéből átvegye, az ellátására hatósági engedélyt 
kérjen és OEP finanszírozási szerződést kössön.  
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi 
Intézménye a feladat ellátáshoz szükséges eszközöket térítésmentesen átadja az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére.  

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő:2013. március 31.  
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladatok átadás-átvételéhez szükséges 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2012. december 1. 
 
 
3. A Képviselő-testület jóváhagyja Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 
Intézményének alapító okirat módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát. 

 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. december 1. 
 
 
4. A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében 
eljárva úgy dönt, hogy 
- elfogadja a Társaság alapító okiratának módosítását, 
- az alapító okirat módosításban szereplő új telephelyek térítésmentes használatához és 
cégbírósági bejegyzéséhez hozzájárul. 
 
A Képviselő-testület felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, a szükséges 
okiratok aláírására. 

 
Felelős: polgármester     
Határidő: 30 nap 
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5. A Képviselő-testület elfogadja az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötött közhasznúsági szerződés módosítását és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős: polgármester     
Határidő: 30 nap 
 
 
 
 
Budapest, 2012. november 23. 
 

 
 
 

Nagy István  
 
 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 


