
144/2022. (V. 26.) 
 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

144/2022. (V. 26.) számú határozata 

 

a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ új telephelyének kijelöléséről, 

alapfelszereléséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, ingatlan-használati 

szerződésének és az alapító okiratának módosításáról 

 

 

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

 

1. a Budapest 35063/0/A/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1084 

Budapest, Nagy Fuvaros utca 14. szám alatti, földszinti, 135 m2 alapterületű ingatlant a 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ új telephelyeként kijelöli a járóbetegek 

gyógyító szakellátása, járóbetegek gyógyító gondozása alaptevékenységeit elősegítő 

raktározási célból; 

 

2. a Budapest 38874/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 1087 Budapest, 

Hungária körút 30/A. sz. alatti ingatlan 201,59 m2 alapterületű részét a Józsefvárosi 

Szent Kozma Egészségügyi Központ új telephelyeként kijelöli védőnői és 

terhesgondozási tevékenység ellátása céljából (védőnői szolgálat feladatellátási 

helyeként); 

 

3. a határozat 1. pontja szerinti új védőnői telephely alapfelszerelésének biztosításához a 

Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetésében biztosítja a pénzügyi 

fedezetet bruttó 3,2 millió Ft összegben a 2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) 

önkormányzati rendelet 9. melléklet szerinti fejlesztési céltartalék terhére történő 

átcsoportosítással; 

 

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti átcsoportosítást a költségvetési 

rendelet soron következő módosításában vezesse át; 

 

5. módosítja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központtal 2021. december 08. 

napján megkötött ingatlan-használati szerződést 2022. július 01. napi hatállyal az 

előterjesztés 3. számú mellékletében foglalt tartalom szerint; 

 

6. elfogadja a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ Alapító okiratát módosító 

okiratot és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát az előterjesztés 1. 

mellékletében foglalt tartalommal, melyek 2022. július 01. napján lépnek hatályba; 

 

7. felhatalmazza a polgármestert a határozat 6. pontjában meghatározott Alapító okiratot 

módosító dokumentum aláírására és a Magyar Államkincstár esetleges hiánypótlási 

felszólításának teljesítésére azzal, hogy a hiánypótlás teljesítése jelen határozattal nem 

lehet ellentétes és az Alapító okiratot lényegi – helyreigazítási kérdésnek nem minősülő – 

kérdésekben nem módosíthatja; 

 



8. felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1-3. és 5-6. pontok esetében: 2022. május 26, 4. pont esetében: az Önkormányzat 

2022. évi költségvetésről szóló 6/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet soron következő 

módosítása, 7-8. pont esetében: 2022. június 10. 


