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Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

 

Tárgy: járóbeteg szakellátásokat érintő kapacitás átcsoportosítás  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának 

javaslata alapján kapacitás átcsoportosítási kérelem került benyújtásra. 

A kérelemhez szükséges csatolni a Képviselő-testület döntését. 

 

A röntgendiagnosztikai rendelésről 30 szakorvosi órát kívánunk átcsoportosítani a neurológiai 

rendelésre, továbbá 30 nem szakorvosi órát a gyermek klinikai szakpszichológiáról a gyermek 

gyógytornára. A röntgendiagnosztikai és a gyermek klinikai szakpszichológiai rendeléseken a 

működési engedély szerinti szakorvosi illetve nem szakorvosi órák nincsenek kihasználva. 

Ugyanakkor a gyógytornán és a neurológiai szakrendelésen a betegforgalom és a bevezetendő 

vizsgálatok az óraszám átcsoportosítást szükségessé teszi. 
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Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott járóbeteg 

szakellátásokat érintő kapacitás csökkentéshez valamint bővítéséhez az alábbiak szerint:  
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2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

kapacitás bővített járóbeteg szakellátásokat az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft biztosítja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a kapacitás átcsoportosítást érintő nyilatkozat megtételére, 

továbbá a szükséges intézkedések megtételére, szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

 
 

 

 
 

Budapest, 2017. június 21. 

 

 

 

Nagy István  
 

Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 

 


