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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: Javaslat Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést készítette: Mikó Alexandra Judit referens 

Előterjesztés egyeztetve: Pósáné Dr. Pécsi Szilvia szociális főosztályvezető 

Testületi ülés időpontja:  

Jogi szempontból ellenőrizte: Dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

Tisztelt Déri Tibor Polgármester Úr! 

Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Társaság) működését az Alapító Okirat és a Közhasznúsági Szerződés mellett a Szervezeti és 

Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. 

A 65 év feletti munkavállalóknak a feladatellátásból történő kivonása az egészségügyi intézmé-

nyekben és az orvosigazgatói feladatok folyamatos ellátásának a szükségessége indokolttá tette 

az orvosigazgató-helyettesi pozíció létrehozását az ilyen és ehhez hasonló rendkívüli esetekre. A 

Társaság ügyvezetése javasolja a Társaság SZMSZ-ének alábbiak szerinti módosítását: 

1. „II. fejezet A Kft. vezetése, vezetési szintek - 4. Orvosigazgató” című pontja az alábbi 

4.a. alponttal egészül ki: 

„4.a. Orvosigazgató-helyettes 

Az orvosigazgató-helyettes az orvosigazgató tartós távolléte, vagy feladatainak teljes kö-

rű ellátásában való tartós akadályoztatása, vagy az orvosigazgatói tisztség bármely ok-

ból történő betöltetlensége esetén, kizárólag e körülmények fennállásának időtartama 

alatt – eseti jellegű – az ügyvezető igazgató által kinevezett munkavállaló. 

 

Az orvosigazgató-helyettes vezető állású munkavállalónak minősül. 

 

Az orvosigazgató-helyettest az ügyvezető nevezi ki, és menti fel azzal, hogy az 

orvosigazgató-helyettesi munkakör betöltése legfeljebb az orvosigazgató tartós távolléte 

esetén, vagy feladatainak teljes körű ellátásában való tartós akadályoztatása esetén le-

hetséges, s az orvosigazgatói tisztség betöltése napján megszűnik.” 

A Társaság Felügyelő Bizottsága a 12/2020 (V. 05.) FB határozatával elfogadta az SZMSZ mó-

dosítási javaslatot és kezdeményezték a felterjesztést Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Ön-

kormányzata, mint Tulajdonos felé. 

Továbbá a hatályos SZMSZ-ből a 2019. évi módosításakor a belső ellenőri pozícióra vonatkozó 

rendelkezések kikerültek, amelyet azonban a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.31.) Kormányrendelet kötelezően előír. 

A jogszabályi kötelmek figyelembevételével a Társaság Ügyvezető Igazgatója a Társaság Felü-

gyelő Bizottsága elé terjesztette, hogy az alábbi pontokkal egészüljön ki a Társaság SZMSZ-e: 
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1. III. fejezet A Kft. szervezete, I. Igaztagóság, 1. Ügyvezető pontja az alábbi francia be-

kezdéssel egészül ki: 

 

„• belső ellenőr” 

 

2. III. fejezet A Kft szervezete, I. Igazgatóság fejezet 1. pontja az alábbi 1.8. alponttal egé-

szül ki: 

„1.8. Belső Ellenőr 

Feladata: 

- A Kft. szakmai, gazdasági folyamatainak, szabályozottságának ellenőrzése, a szabályo-

zókban foglaltak megvalósulásának, betartásának ellenőrzése, éves ellenőrzési terv és 

beszámoló készítése. Feladatát az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság által elfogadott 

éves ellenőrzési terv alapján, az ügyvezető közvetlen irányítása és utasítása alapján látja 

el.” 

 

3. A hatályos SZMSZ 1. számú mellékletében foglalt organogram kiegészül a közvetlenül 

az ügyvezető alá rendelt „Belső ellenőr szervezeti egység ábra elem”-mel. 

Társaság Felügyelő Bizottsága a 19/2020 (V. 19.) FB határozatával elfogadta az SZMSZ módo-

sítási javaslatot és kezdeményezték a felterjesztést Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkor-

mányzata, mint Tulajdonos felé. 

Kérem Tisztelt Déri Tibor Polgármester Urat, járuljon hozzá az Újpesti Egészségügyi Szolgálta-

tó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SZMSZ módosításához, hogy a Társaság meg tud-

jon felelni a krízis időszak okozta speciális helyzetnek, illetve a jogszabályi előírásoknak. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavéde-

lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-

vény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatás-

körében meghozott …/2020. (V…..) határozata Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintet-

tel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szó-

ló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgár-

mester úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület döntési 

hatáskörében eljárva, hogy hozzájárul Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Fe-

lelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának a Társaság Felügyelő Bizottságának 

12/2020 (V. 05.) FB határozatával, valamint 19/2020. (V. 19.) FB határozatával megegyező mó-

dosításához. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

Budapest, 2020. május 26. 

 Kanász-Nagy Máté 

 

 


