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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:   
 
 
1, Az Alapító Okirat 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„1.3. A társaság telephelyei:  
- 1041 Budapest, Nyár utca 42-44. 
- 1042 Budapest, Király utca 19-21. 
- 1044 Budapest, Erdősor utca 1. 
- 1045 Budapest, Pozsonyi út 23. 
- 1048 Budapest, Galopp utca 6. 
- 1046 Budapest, Kunhalom utca 1/C. 
- 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A. 
- 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/B. 
- 1047 Budapest, Vasvári Pál utca 20-22. 
- 1042 Budapest, Deák Ferenc utca 93. 
- 1048 Budapest, Kordován tér 1. 
- 1048 Budapest, Hargita utca 1. 
- 1043 Budapest, Berda József utca 48. 
- 1042 Budapest, Király utca 9. 
- 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 43.” 
 
2, Az Alapító Okirat 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„4.4. A társaság által ténylegesen folytatni kívánt tevékenység: 
A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által 
ellátandó egészségügyi járóbeteg alap- és szakellátási feladatokat 
(általános járóbeteg-ellátás, szakorvosi járóbeteg-ellátás, fogorvosi 
járóbeteg-ellátás, egyéb humán-egészségügyi ellátás), szociális alap- és 
szakellátási feladatokat, mint közhasznú alaptevékenységeket végzi a 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest lakosai, illetve az Önkormányzat 
alkalmazottai 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-
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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 szervvel és az Önkormányzattal kötött 
szerződések alapján, valamint az Önkormányzat megbízásából, a 
megbízásban meghatározott körben, az illetékes hatóságok hatósági 
engedélyei szerint  az egészségügyi alapellátások keretében ellát 
háziorvosi alapellátási, háziorvosi ügyeleti ellátási, foglalkozás-
egészségügyi alapellátási, fogorvosi alapellátási, család- és nővédelmi 
egészségügyi gondozási, valamint ifjúság-egészségügyi gondozási 
feladatokat. 
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 egyéb rendelkezései változatlanok maradnak. 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2012. ………………. 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
ellenjegyzem 
Budapest, 2012. …………….. 
 
 
 


