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Preambulum 

 
A 2003. október 6-i Egészségügyi Közlönyben megjelent, az ESZCSM pályázati kiírásában 

szereplő felhívásra a Budapest és Pest Megye alkotta - a területfejlesztésről és a terület 

rendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. §. e) bekezdése szerinti - régió területén működő 

a lakosság egészségi állapotáért, egészségügyi ellátása megszervezéséért felelős települési 

önkormányzatok, szervek és szervezetek, 

a népegészségügyi, a megelőző, az egészségügyi ellátó (szolgáltató) szervek és szervezetek, 

a finanszírozási és a szakfelügyeletet ellátó hatóságok, 

a betegjogi, valamint a szakmai és ágazati érdekképviseleti szerepet betöltő szervek és 

szervezetek, és az egészségügyi tudományos intézmények és társaságok. 

felismerve a szoros együttműködés és közös koordináció szükségét a Budapest Főváros és 

Pest Megye egészségügyi ellátási szervezési, fenntartási és fejlesztési kérdéseiben, a közös 

céljuk elérése érdekében megalakítják a 

 

Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsot. 

 

A Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács 2004. május 3-i alakuló ülésén 

jelenlevő alapítók a Tanács Alapító Szerződését a következőkben állapítják meg: 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A társaság neve: Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács 

 

Rövidített neve: KM RET 

Székhelye: 1094 Budapest, Márton u. 8/A 

 

Levelezési cím: 1464 Budapest, Pf: 1513 

 

A KM RET működése kiterjed a Budapest Főváros és Pest Megye közigazgatási területére. 

 

A KM RET jogállása: jogi személyiséggel nem rendelkező, a Polgári Törvénykönyv szerint 

működő tanács. 

 

A tagok a KM RET - et határozatlan időtartamra hozzák létre. 

 

2. A KM RET CÉLJA 

 

A KM RET célja, hogy a multilaterális szakmai-, és érdekegyeztetés módszerével, valamint a 

koordináció és a kooperáció demokratikus döntéshozatali eljárásban kialakított ajánlásaival a 

lakosság érdekében közreműködjön a regionális egészségpolitika alakításában különösen az 

alábbi kérdéskörökben: 

 

- Budapest Főváros és Pest Megye lakossága egészségi állapotának megismerése, 

figyelemmel kisérése, értékelése, és elvi döntés a szükségesnek vélt beavatkozásokról, 

célokról és eljárásokról az egészségi állapot javítása érdekében; 
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- Budapest Főváros és Pest Megye egészségügyi ellátása megszervezésének kérdéseiben, 

az ellátásszervezés és az ellátás színvonala javításának kérdéseiben, továbbá azok 

minőségbiztosítási kérdéseiben ajánlások kidolgozása; 

 

- Budapest Fővárost, Pest Megyét, Pest Megye településeit érintő népegészségügyi 

kérdések elemzése, értékelése, javaslat kidolgozása a szükséges beavatkozásokra; 

 

- Budapest Fővárosban és Pest Megyében végzett betegség-megelőzés (prevenció) 

tényeinek és eredményeinek megismerése, figyelemmel kísérése, értékelése, és elvi 

döntés a szükségesnek vélt beavatkozásokról, célokról és eljárásokról az egészségi 

állapot javítása érdekében; 

 

- Budapest Főváros és Pest Megye lakosságának egészségügyi ellátása (szolgáltatásai) 

tényeinek és eredményeinek megismerése, figyelemmel kísérése, értékelése, és elvi 

döntés a szükségesnek vélt 

célokról, beavatkozásokról, és eljárásokról az egészségügyi ellátás(ok) javítása 

érdekében; 

 

- Budapest Fővárost, Pest Megyét és településeit érintő egyes működés-finanszírozási 

kérdések, továbbá a fentebb felsorolt kérdésköröket érintő, együttesen elhatározott 

közös üzemeltetési és fejlesztési ajánlások kidolgozása, illetve külső szervezetektől 

származó források tervezett (pl. pályázat) értékelése; 

 

- Budapest Főváros, Pest Megye és települései illetékességi területén az egészségügyben 

szakfelügyeletet ellátó hatóságok tevékenységének segítése, az igazgatási munka 

hatékonyságának javítása, részvétel a lehetséges és szükséges korszerűsítési és 

kooperációs eljárásokban; 

 

- Budapest Főváros és Pest Megye illetékességi területén tevékenykedő betegjogi, 

szakmai és ágazati érdekképviseleti szerepet betöltő szervek és szervezetek 

tevékenységének segítése, az együttesen elhatározott közös tevékenység szervezése, 

feltételeinek biztosítása; 

 

- Budapest Főváros, Pest Megye illetékességi területén tevékenykedő egészségügyi 

tudományos intézmények és társaságok tevékenységének segítése, az együttesen 

elhatározott közös tevékenység szervezése, feltételeinek biztosítása; 

 

- A különböző fenntartók által működtetett egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának 

javítása Budapest Fővárosban és Pest Megyében; 

 

- A tagok ellátási kötelezettségét érintő, a szolgáltatások fejlesztését, összehangolását célzó 

régiós pályázati projektek kidolgozása, benyújtása, a programok végrehajtásának 

szervezése. 

 

A KM RET céljai érdekében kifejtett koordináló, egyeztető, véleményező tevékenységét anyagi 

nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. 

 

A KM RET Közgyűlésének egészségügyi intézmény-fenntartói hatáskört érintő döntései jogi 

kötelező erővel nem bírnak, azokat a KM RET a tagok számára szakmai ajánlás formájában 

közli. 
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3. KM RET TAGJAI, A TAGSÁG KELETKEZÉSE 

 

3.1.  A KM RET -nek rendes jogállású tagjai ("Rendes Tag") és tanácskozási jogállású tagjai 

("Tanácskozási Jogú Tag") és tanácskozási joggal bíró állandó meghívottjai (" Tanácskozási 

Jogú Állandó Meghívottak") vannak. 

A továbbiakban, amennyiben a tagság jogállására külön utalás nincs, "Tag" elnevezés alatt a 

KM RET valamennyi tagja értendő. 

 

3.2. Rendes Tagok: A KM RET-hez rendes tagsági jogviszony alapján az alábbi a 

közszolgáltatásért felelősséget viselő, szervezetek csatlakozhatnak: 

 

- Budapest Főváros Önkormányzata 

- Pest Megyei Önkormányzat 

- Egészségügyi szakellátást fenntartó minisztériumok 

- Egészségügyi szakellátást fenntartó egyházak 

- Egészségügyi szakellátást fenntartó települési önkormányzatok és kistérségí 

önkormányzati társulások Semmelweis Egyetem 

- Egészségügyi alapellátást fenntartó települési önkormányzatok és önkormányzati 

társulások Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 

- Egészségügyi alap-, és szakellátást biztosító vállalkozók-, és vállalkozások szervezete. 

 

3.3. Tanácskozási Jogú Tagok: A KM RET -hez tanácskozási jogú tagként az alábbi 

szervezetek csatlakozhatnak: 

 

- Regionális Fejlesztési Tanács 

- Budapesten és Pest Megyében működő fekvőbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók 

Budapesten és Pest Megyében működő járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltatók 

Budapesten és Pest Megyében működő alapellátást nyújtó szolgáltatók 

- Budapesten és Pest Megyében működő ápolás-rehabilitációs ellátást nyújtó szolgáltatók 

Budapesten és Pest Megyében működő Irányított Betegellátási Rendszerek képviselői 

- Budapesten és Pest Megyében működő Országos Mentőszolgálat 

- Budapesten és Pest Megyében működő megelőzés célú intézmények képviselője (pl.: 

ifjúság és foglalkozásegészségügy, védőnői szolgálat) 

- Magyar Orvosi Kamara Budapesti és Pest Megyei Szervezete 

- Magyar Gyógyszerész Kamara Budapesti és Pest Megyei Szervezete 

- Budapesten és Pest Megyében működő Szakdolgozói Kamara 

- Budapesten és Pest Megyében működő Reprezentatív szakszervezetek delegáltjai 

- Budapesten és Pest Megyében működő magánszolgáltatók és nem egyházi tulajdonú 

egészségügyi szolgáltatók szervezetének képviselője 

- Budapesten és Pest Megyében működő Betegszervezetek 

- Budapesten és Pest Megyében működő Betegjogi képviselők szervezete. 

 

3.4.  A KM RET munkájában tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesznek:  

- Pest Megyei és Fővárosi Egészségpénztár 

- Pest Megyei ÁNTSZ 

- Fővárosi ÁNTSZ 

 

3.5.  A KM RET nyitott, tagságához a régió egészségügyi ellátásában érintett település, 

egészségügyi szolgáltató, állami vagy önkormányzati szerv, egyéb szervezet 
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csatlakozhat. A csatlakozni kívánó új tag felvételét szándéknyilatkozat benyújtásával 

kezdeményezheti. 

 

3.6.  Új tag felvételéről a KM RET Elnöksége dönt. A tagság feltételei: 

 

a) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tag 

jelölt az   Alapító Szerződést elolvasta, megértette és azt magára nézve kötelezőnek 

fogadja el; 

b) a közös célok megvalósítása érdekében történő érdemi együttműködés, a KM RET 

munkájában való rendszeres és aktív részvétel, valamint 

c) a Közgyűlés által az éves működés költségeként meghatározott tagi hozzájárulás 

tárgyában az EREK Együtt a Régió Egészségéért Közhasznú Társasággal, mint a KM 

RET háttérintézményével ( "Háttérintézmény") történő szerződéskötés valamint a 

tagi hozzájárulásnak a Háttér intézményekre a célra elkülönített bankszámlájára 

történő befizetése. 

 

3.7.  Az új belépő tagok minden év április 1. napjától válnak a KM RET tagjává. A 

szándéknyilatkozatot a leendő tagoknak a belépést megelőző minimum három (3) hónappal 

előbb be kell az Elnökséghez nyújtaniuk. 

 

4. TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4.1. Rendes Tag jogai: 

 

 

a) részt venni az KM RET Közgyűlésén; 

b) a Közgyűlésen szavazni; 

c) részt venni az Elnökségi tagok delegálásában; 

d) a tisztségviselő választáson választhat és választható; 

e) a KM RET céljai és feladatkörébe tartozó valamennyi kérdés megvitatására javaslatok, 

indítványok tételére; 

f) jogosult a KM RET helyzetéről az Elnökség tagjaitól felvilágosítást kérni; 

g) a KM RET szakmai és egyéb rendezvényein részt venni; 

h) véleményét szabadon kinyilvánítani; 

i) a Kollégiumok munkájában tagként részt venni. 

 

 

4.2.  Rendes Tag kötelezettségei: 

 

(a) közreműködni a KM RET céljainak megvalósításában; 

(b) az Alapító Szerződést, a Közgyűlés határozatait betartani, a szakmai ajánlásokat 

iránymutatásként elfogadni; a szakterületet érintő és birtokába jutott közérdekű - titkot 

nem sértő - információkat rendelkezésre bocsátani; tevékenyen közreműködni a közös 

célok megvalósítása érdekében a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok 

végrehajtásában; 

(c) a Közgyűlés által az éves működéshez szüksége tagi hozzájárulás tárgyában 

Háttérintézménnyel szerződést kötni - feltéve, hogy a tagi hozzájárulást jogszabály nem 

zárja ki - valamint köteles a tagi hozzájárulást a Háttérintézményekre elkülönített 

bankszámlájára befizetni; 

(d) a jogszabályi előírásokat betartani; 
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(e) haladéktalanul értesíteni az Elnökséget a képviselő személyének változásáról. 

 

 

4.3. Az alapító és a később belépő Rendes Tagokat azonos jogok illetik és azonos 

kötelezettségek terhelik. 

Valamennyi jogi személyiséggel rendelkező Rendes Tag szavazati jogát hivatalos 

képviselője, illetve meghatalmazott ja útján gyakorolhatja. 

 

4.4.  Tanácskozási Jogú Tag jogai: 

 

a) Közgyűlésen részt vehet; 

b) részt vehet a KM RET rendezvényein; 

c) megválasztásuk esetén részt vehetnek a KM RET Kollégiumainak munkájában;  

d) javaslatot tehetnek a Közgyűlés napirendjére; 

e) javaslatot tehetnek a Közgyűlés összehívására; 

f) javaslatot tehetnek az Elnökség, valamint a Kollégiumok munkaprogramjára. 

 

 

 

4.5. Tanácskozási Jogú Tag kötelezettségei: 

 

a) a Közgyűlés határozata alapján a Közgyűlés által az éves működéshez szükséges tagi 

hozzájárulás tárgyában Háttérintézménnyel szerződést kötni - feltéve, hogy a tagi 

hozzájárulást jogszabály nem zárja ki - és a tagi hozzájárulást a Háttérintézményekre a 

célra elkülönített bankszámlájára befizetni; 

b) tevékenyen közreműködni a közös célok megvalósítása érdekében a Közgyűlés által 

meghatározott konkrét programok végrehajtásában. 

 

5. KM RET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSE 

 

A KM RET szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, valamint a Kollégiumok. 

 

5.1.  Közgyűlés 

 

5.1.1 A KM RET legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés ("Közgyűlés"), amely 

valamennyi, a KM RET-et alkotó Tag részvételével, évente legalább egyszer ülésezik, ülései 

általában nyilvánosak. A Közgyűlés működését a KM RET ügyrendje ("Közgyűlési 

Ügyrend") határozza meg. 

 

A Közgyűlés ülésére meg kell hívni: 

a) Tagokat; 

b) a Kollégiumok meghívott szakértőit; 

c) az állandó meghívottakat; 

d) az Elnökség által javasolt más meghívottakat;  

e) a Háttérszervezet képviselőjét. 

 

5.1.2. A Közgyűlést az Elnök hívja össze. A Közgyűlésre valamennyi Tagot a napirend 

közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között 

legalább 20 nap időköznek kell lennie. A meghívóban közölni kell a megismételt Közgyűlés 

időpontját és azt a tényt, hogy a megismételt Közgyűlés a jelenlévők és az általuk képviselt 
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szavazat számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlést az eredeti - 

határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés - időpontját követő 20 napon belüli időpontra 

kell összehívni, amely időpont az eredeti meghívójában is megjelölhető. 

 

5.1.3. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a szavazatok legalább egyharmadát képviselő 

tag, bármely Kollégium vagy a Háttérintézmény képviselője az ok és a cél megjelölésével az 

Elnöknél kezdeményezi a Közgyűlés összehívását. 

 

5.1.4. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a jelenlevő Rendes Tagok által képviselt 

szavazati aránya Rendes Tagok által képviselt összes szavazatszám minimum 50%-át 

meghaladja. 

 

5.1.5. Szavazatszám: Szavazati jog kizárólag a Rendes Tagokat illeti meg. A Rendes Tagokat 

megillető szavazatszámot minden évben a Rendes Tagok által fenntartott vagy működtetett 

egészségügyi szolgáltatók által a tárgyévet megelőző évben történt teljesítés alapján a TB 

alapokból alapellátás és szakellátás jogcímén átutalt működési célú bevétel mértékének 

arányában kell megállapítani. 

 

A szavazatszám megállapítása az OEP adatszolgáltatása szerint az Elnökség feladatkörébe 

tartozik. A Rendes Tagok a jelen Alapító Szerződés aláírásával és azzal egyidejűleg külön teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban felhatalmazzák az Elnökséget, hogy az 

OEP-től megkérje a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a működési célú bevételének a 

Rendes Tagság összműködési célú bevételéhez mért százalékos aránymutatóját. Valamennyi 

Rendes Tag együttes működési célú bevétele lOO%-nak tekintendő, a Rendes Tagokat pedig a 

százalékos aránynak megfelelő számú szavazat illeti meg. Tört szavazat nem létezik, kerekítés 

a matematika általános szabályai alapján történik. 

 

5.1.6. A határozathozatal módja: A Közgyűlés döntéseit általában nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel hozza. A Közgyűlés döntése akkor érvényes, ha a többségi szavazatok között a 

kiemelt ellátási kötelezettséget viselők, úgy mint a Budapest Főváros, Pest Megye, ESZCSM, 

Semmelweis Egyetem egybehangzó szavazata szerepel. Ennek hiányában nincs érvényes 

szavazat a megismételt Közgyűlésen sem. 

 

5.1.7. A Közgyűlés éves munkaterv alapján végzi munkáját.  

a) A munkaterv tartalmazza: a Közgyűlés üléseinek tervezett időpontjait és napirendjét; 

b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek nevét; (kollégiumok) 

c) a tervezett napirendi pontokhoz meghívandók felsorolását; 

 

5.1.8. A Közgyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik: 
 

a) KM RET megalakulásának az elhatározása; 

b) Alapító Szerződés elfogadása és módosítása; 

c) tisztségviselők, valamint a Kollégiumok tagjainak a megválasztása; 

d) a tagi hozzájárulás mértékének a meghatározása; 

e) az éves költségvetés elfogadása; 

f) Elnökség éves beszámolójának az elfogadása; 

g) szakmai ajánlások elfogadása; 

h) döntés a külföldi szervezettel való együttműködésről, nemzetközi szervezethez való 

csatlakozásról, az erre vonatkozó megállapodás, nyilatkozat jóváhagyása; 

i) A KM RET Közgyűlési Ügyrendjének és egyéb szabályzatainak az elfogadása; 
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j) döntés munkacsoportok létrehozásáról; 

k) döntés minden olyan feladat tekintetében, amelyet jogszabály a RET feladatkörébe utal; 

l) Kollégiumok beszámolójának az elfogadása. 

 

5.1.9. Levezető Elnök: A Közgyűlés a jelen lévő Elnökségi tagok közül levezető Elnököt 

választ. A Levezető Elnök a Közgyűlés határozatait jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet 

a Levezető Elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt két Elnökségi tag, mint hitelesítő tag írja alá. 

 

5.1.10. A Közgyűlés Levezető Elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles 

haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesített 

két Elnökségi tag hitelesíti. 

 

5.2. Az Elnökség 

 

5.2.1. A KM RET delegálás útján 11 fős Elnökséget hoz létre. Az Elnökség tagjainak 

megbízatása 5 évre szól 

 

5.2.2. Az Elnökség tagjait az alábbi szervezetek, önkormányzatok delegálják: 

 

– Budapest Főváros Önkormányzata 

– Pest Megyei Önkormányzat 

– Egészségügyi alapellátást fenntartó Pest megyei települési önkormányzatok Egészségügyi 

alapellátást fenntartó fővárosi kerületi önkormányzatok Egészségügyi szakellátást 

fenntartó Pest megyei települési önkormányzatok Egészségügyi szakellátást fenntartó 

fővárosi kerületi önkormányzatok Egészségügyi szakellátást fenntartó egyházak 

– ESZCSM 

– Egészségügyi szakellátásért felelős más állami, központi fenntartók  

– Egészségügyi alap és szakellátást biztosító vállalkozók, vállalkozások  

– Semmelweis Egyetem 

 

5.2.3. A delegáló tagok az Elnökségbe a feladat ellátásához szükséges szakképesítéssel és 

szakmai tapasztalattal rendelkező bármely személyt delegálhatnak. Az Elnökségi tagok 

visszahívásáról a megbízatás lejárta előtt a delegáló tag bármikor jogosult dönteni. Visszahívás 

esetén a visszahívás bejelentésével egyidejűleg a delegáló tagok kötelesek új Elnökségi tagot 

delegálni és az új tagot az Elnökségnek bemutatni. A delegált tag elnökségi tisztségéről jogosult 

lemondani. A lemondás esetén a delegáló tagok kötelesek a lemondást követő 10 napon belül 

új Elnökségi tagot delegálni és az új tagot az Elnökségnek bemutatni. 

 

5.2.4. A Közgyűlés a KM RET képviseletének biztosítására egy elnöki, egy társelnöki és két 

alelnöki tisztséget hoz létre. Az elnök, a társelnök, valamint az alelnökök közötti 

feladatmegosztást az elnökség ügyrendje ("Elnökség Ügyrendje") szabályozza. 

 

5.2.5. Budapest Főváros Önkormányzatának delegáltja, illetve a Pest Megyei Önkormányzat 

delegáltja évenkénti váltásban látja el az Elnöki és a Társelnöki tisztséget. Az alakulás évében 

az Elnöki tisztet Budapest Főváros Önkormányzatának a delegáltja, a Társelnöki tisztséget 

pedig a Pest Megye Önkormányzat delegáltja tölti be. Az év forduló napja a jelen Alapító 

Szerződés alapítók általi aláírásának a napja. 

 

5.2.6. Az egyik Alelnöki tisztséget a Semmelweis Egyetem delegáltja tölti be, a másik Alelnöki 

tisztségre a megalakulás napjától számított évenkénti váltásban az 5.2.2. pont 3-10. 
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bekezdéseiben meghatározott elnökségi tagok a felsorolás sorrendjében látják el. 

 

5.2.7. Az Elnökség biztosítja a KM RET tevékenységének folyamatosságát a Közgyűlések 

közötti időszakokban. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag 

a Közgyűlés hatáskörébe. Az Elnökség Tagjai kötelesek tisztségüket legjobb szaktudásuk és 

lelkiismeretük szerint, a KM RET célkitűzéseit szem előtt tartva a jogszabályi előírások alapján 

betöltetni. Döntéseiről, intézkedéseiről az Elnökség a következő Közgyűlésen köteles 

beszámolni. 

 

5.2.8. Az Elnökség tagjainak megbízatása megszűnik 

 

a) ha a megbízatás határideje eltelik és a tagot a delegáló tagok nem delegálják újra; 

b) lemondással; 

c) halálával; 

d) visszahívással ; 

e) a tagság megszűnésével. 

 

5.2.9. Az Elnökség jogai és kötelességei 

 

a) elkészíteni a KM RET tevékenységéről szóló éves beszámolót, ideértve a gazdasági 

tevékenységéről  szóló elszámolást is; 

b) előkészíteni és kidolgozni a Közgyűlés éves munkatervét és a Közgyűlés napirendjét; 

c) irányítani és szervezni a KM RET mindennapi tevékenységét; 

d) biztosítani a Közgyűlés határozatainak végrehajtását; 

e) dönteni minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály és/vagy a Alapító Szerződés 

hatáskörébe utal; 

f) jogosult bármely KM RET tagságon kívüli személyt meghívni a Közgyűlésen való 

részvételre; 

g) együttműködni az ország más régióinak regionális egészségügyi tanácsaival hasonló célra 

létesült külföldi és nemzetközi szervezetekkel; 

(h) elkészíteni a KM RET Ügyrendjét és egyéb szabályzatait; 

(i)  előkészíteni a Kollégiumok tagjainak a választását, javaslatot készítenek a Kollégiumi tagok 

vagy azokat delegálók személyére, a személyi javaslatokat a Tagoktól beszerzik, előzetes 

egyeztetéseket folytatnak annak érdekében, hogy a Kollégiumi tagság megválasztható legyen. 

 

 

5.2.10. Elnök 

 

Az Elnök feladatai: 

 

a) összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit;  

b) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit;  

c) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak kiadása, végrehajtásuk szervezése; 

d) képviseli a KM RET -et; 

e) ellátja a KM RET szakmai kapcsolataival összefüggő protokolláris feladatokat; 

f) véleményt nyilvánít a régió egészségügyét érintő kérdésekben; 

g) nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek; 

h) gondoskodik a Közgyűlés és szervei munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató 

propagandatevékenység kialakításáról; 

i) indítványozhatja a Kollégiumok összehívását; 
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j) javaslatot tehet a Kollégiumok munkatervére, feladataira; 

k) irányítja és ellenőrzi a szakmai háttérszervezet adminisztratív, titkársági teendőit; 

l)  javaslatot tesz a szakmai háttérszervezet díjazásáról szóló megállapodás tartalmára. 

 

 

 

5.2.11.Társelnök 

 

A Társelnök feladatai: 
a) operatívan segíti a Közgyűlés és az Elnökség munkáját; 

b) vezeti a közgyűlések és Elnökségi ülések jegyzőkönyvét; 

c) elkészíti a Közgyűlés Ügyrendjének és egyéb szabályzatainak a tervezetét;  

d) az Elnök akadályoztatása esetén ellátja az Elnök feladatait. 

 

5.1.12.  Alelnök 

 

Az Alelnökök feladatai: 

a) elkészítik a Közgyűlés éves munkarendjének a tervezetét; 

b) irányítják és közreműködnek a Közgyűlés üléseire kerülő előterjesztések kidolgozásában; 

c) aktívan közreműködnek a Kollégiumok munkatervének, valamint a Kollégiumok 

működésének, munkájának előkészítésében. 

 

 

5.2.13. Az Elnökség szükség szerint - de évente legalább négyszer - tart ülést, melyet az Elnök 

hív össze. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség ülésére minden Elnökségi Tagot a 

napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között 

legalább 20 nap időköznek kell lennie. 

 

5.2.14. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van, és az 

Elnökségi tagokat delegáló Tagok által képviselt szavazatszám alapján számított szavazatok 

száma a valamennyi Tag összes szavazatszámának legalább 51%-át eléri. 

 

Határozathozatal módja: Az Elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség 

döntései akkor érvényesek, ha a többségi szavazatok között a kiemelt ellátási kötelezettséget 

viselő fenntartók (Budapest Főváros, Pest Megye, ESZCSM, Semmelweis Egyetem) 

egybehangzó szavazata szerepel. Ennek hiányában nincs érvényes határozat. Döntéseiről, 

intézkedéseiről a következő Közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 

 

5.2.15. Az Elnökség köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását 

naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és 

hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). 

 

5.2.16. Az Elnökség köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatot, amely 

bármely tagra 

vonatkozóan jogot és kötelezettséget állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a 

hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 30 napon belül, írásban, ajánlott 

postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 

 

5.3. Kollégiumok 
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5.3.1. A KM RET Közgyűlése szakmai döntés-előkészítő, egyeztető és koordinációs szerepet 

betöltő Kollégiumokat hoz létre. A Kollégiumok a KM RET tagjaiból, továbbá meghívott 

tagokból (pl.: szakértőkből, stb.), valamint a tanácskozási joggal bíró állandó meghívottakból 

állnak. A Kollégiumok meghívott szakértő tagjait a Közgyűlés Elnöke kéri fel. 

 

5.3.2. A KM RET megalakulásakor az alábbi Kollégiumok létrehozását határozza meg: 

 

a) Tulajdonosi Kollégium 

b) Érdekképviseleti Kollégium 

c) Népegészségügyi Kollégium 

d) Alapellátási Kollégium 

e) Fekvőbeteg-ellátási Kollégium 

f) Járóbeteg szakellátási Kollégium 

A Közgyűlés az Elnökség javaslatára további kollégiumok létrehozásáról dönthet. 

 

5.3.3.  Kollégium tagjai: A Kollégium szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább a felét 

Rendes Tagok, legalább két (2) tagját a Tanácskozási Jogú Tagok közül kell megválasztani; a 

többi tag pedig külső szakértőkből és tanácskozási joggal bíró állandó meghívottakból áll. A 

Kollégium szavazati joggal rendelkező tagsága minimum öt (5) maximum tizenöt (15) főből 

állhat. A szavazati joggal rendelkező tagságon felül a Kollégium munkájában korlátlan 

számmal vehetnek részt tanácskozási joggal meghívott szakemberek. A Kollégiumokban az 

Elnök, a Társelnök és az Alelnökök nem tölthetnek be vezető tisztséget. A Kollégiumok 

Elnökét a Közgyűlés választja meg. A Kollégium tagjait az Elnökség javaslatára a Közgyűlés 

választja meg. 

 

5.3.4.  A Kollégiumok KM RET tagjainak - függetlenül a tag jogállásától - jogai és 

kötelezettségei a Kollégium működései összefüggésben azonosak. A KM RET bármely tagja 

több Kollégium tagjának is megválasztható. A Kollégiumi tag megbízatása öt (5) évre szól. A 

Kollégiumi tag visszahívható, újraválasztható és tisztségéről lemondhat. A megbízatás bármely 

okból történő megszűnése esetén az Elnökség feladata, annak mérlegelése, hogy a kieső 

kollégiumi tag helyére szükséges-e új kollégiumi tag választása. 

 

5.3.5. Munkacsoport: KM RET meghatározott szakmai feladat ellátására, illetve időtartamra 

önálló munkacsoportokat alakíthat. A Közgyűlés munkacsoport létszámáról, összetételéről, 

feladatköréről a munkacsoport megalakításakor dönt, e döntés módosítását szükség esetén 

bármelyik Kollégium írásban indítványozhatja. A munkacsoport a Közgyűlés által 

meghatározott feladat elvégzését követően megszűnik. 

 

5.3.6. A Kollégiumok működése: A Kollégiumok maguk határozzák meg belső működési 

szabályaikat tartalmazó ügyrendjüket ("Kollégiumi Ügyrendje"). A Kollégium éves 

munkaterv alapján működik. A Közgyűlés a munkatervében meghatározza a Kollégiumok 

feladatait, azokat az előterjesztéseket, amelyeket az egyes Kollégiumok készítenek elő és 

nyújtanak be. A Közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet a Kollégiumnak valamely témakör 

megtárgyalására. A Kollégium vezetője az indítványt a Kollégium legközelebbi ülése elé 

terjeszti, amelyre köteles meghívni az indítványozót. A Kollégium ülését a Kollégium Elnöke 

hívja össze és vezeti le. 

 

5.3.7.  A Kollégium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzott felszólalások 

rövid ismertetését, a hozott döntést, valamint a kisebbségi véleményeket tartalmazza. A 

jegyzőkönyvet a Kollégium Elnöke és az ülésen kijelölt két tagja írja alá. A Kollégium 
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döntéseiről a Kollégium Elnöke ellenőrzése mellett a Háttérintézmény nyilvántartást vezet és 

gondoskodik az iratanyag szabályszerű kezeléséről. A Kollégium a tevékenységről évenként 

beszámol a Közgyűlésnek. A Kollégium működésének ügyviteli feladatait a Kollégium 

vezetőjének irányítása mellett a Háttérintézmény látja el. 

 

6.  HÁTTÉRINTÉZMÉNY 

 

6.1. A KM RET Közgyűlése felkérése alapján az EREK Együtt a Régió Egészségéért 

Közhasznú Társaság 

(Cégbírósági nyilvántartási száma: 01-14-000156, Székhelye: 1094 Budapest, Márton u. 8/A, 

levelezési cím: 1464 Budapest, Pf:1513) - mint szakmai háttérintézmény - igénybevételével 

látja el a KM RET működésével kapcsolatos szervezési, adminisztratív, titkársági teendőket, 

valamint az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium által a KM RET 

létrehozásához és működtetéséhez nyújtott pályázati támogatás felhasználásával kapcsolatos 

pénzkezelési-elszámolási feladatokat. 

 

6.2. A KM RET iratait (különösen:  

(a) Alapító Szerződés és a hozzá tartozó Nyilatkozatok;  

(b) Közgyűlés Ügyrendje;  

(c) Elnökség és Kollégiumok Ügyrendje;  

(d) Közgyűlési Jegyzőkönyvek valamint az elnökségi és kollégiumi ülésekről készült 

emlékezetők; (e) Költségvetési Tervek;  

(f) Éves Beszámolók;  

(g) Tagi megállapodások;  

(h) Pályázati Dokumentációk;  

(i) jogszabály által meghatározott kötelező adatszolgáltatások és jelentések, 

 j) levelezés)  

a Háttérintézmény kezeli, valamint gondoskodik a KM RET költségvetésévei kapcsolatos 

dokumentumok (Háttérintézmény számlái, könyvelése, adó és egyéb bevallásai, 

bankszámlakivonatok, beszámoló, mérleg) megőrzéséről és elkülönült kezeléséről. 

 

6.3. A Háttérintézmény a KM RET működésével kapcsolatos költségeire tekintettel 

díjazásra jogosult. A Díjazás mértékét a Közgyűlés határozatban határozza meg. 

 

6.4.  Háttérintézmény köteles: 

 

a) a Közgyűlés határozata alapján a Tagokkal a tagi hozzájárulás tárgyában szerződést kötni; 

b) a tagi hozzájárulásokat beszedni és azt elkülönített számlán kezelni; 

c) az Elnökség irányítása mellett közreműködni a KM RET éves költségvetésének a 

kidolgozásában; 

d) a Közgyűlés határozata alapján az éves költségvetési keretek között gazdálkodni; 

e) a Háttérintézménynek címzett Közgyűlési vagy Elnökségi határozatokat végrehajtani; 

f) KM RET és szerveinek működésével kapcsolatos teljes körű iratkezelést végezni; 

g) KM RET és szerveinek működésével kapcsolatos teljes körű szervezési és adminisztrációs 

feladatokat teljesíteni. 

h) A KM RET megszűnése esetén elkészíti a vagyonmérleget, számba venni a KM RET 

tartozásait, kintlévőségeit, meglévő vagyonát és a Közgyűlés határozatának megfelelően 

intézkedik a vagyonnak a kijelölt közhasznú szervezet számára történő átutalásról. 

 

6.5. Háttérintézmény feladatai: 
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a) Technikai és szakmai segítséget nyújt a KM RET - nek; 

b) KM RET megrendelésére előkészíti és a RET döntéseinek megfelelően karbantartja a 

Pályázat szerinti regionális fejlesztési terveket; 

c) Monitorozza és elemzi a régió lakosságának egészégét és az azt befolyásoló tényezőket és 

ezek alapján javaslatot tesz a legnagyobb betegség-terhet jelentő problémák 

csökkentésére; 

d) A KM RET kérésére elemzéseket és kutatásokat végez; 

e) Segítséget nyújt a régió önkormányzatainak, intézményeinek a tervezési-elemzési 

feladatokhoz, pályázatok elkészítéséhez; 

f) Megbízás alapján pályázatot készít és menedzseli az elnyert pályázatokat. 

 

 

7.  A KM RET KÉPVISELETE 

 

7.1. A tagok a jelen Alapító Szerződés aláírásával meghatalmazzák a KM RET mindenkori 

Elnökét, hogy 

a KM RET -et önálló aláírási joggal önállóan képviselje, az Elnök akadályoztatása esetén 

pedig meghatalmazzák a Társelnököt, hogy bármelyik Alelnökkel együttesen, együttes 

aláírási joggal képviselje a KM RET-et. 

 

7.2. A KM RET jegyzésének a módja: A fenti meghatalmazás alapján a KM RET jegyzése oly 

módon történik, hogy a 

 

 

 

a) KM RET előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá az Elnök a nevét önállóan írja; 

b) vagy az Elnök akadályoztatása esetén KM RET előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve 

alá a Társelnök nevét együttesen írja bármely Alelnökkel. 

 

8. A KM RET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

8.1.  Tagi hozzájárulás mértéke, módja: 

 

(a) Rendes Tagok: A Rendes Tagok szavazatszámuknak megfelelő arányban kötelesek tagi 

hozzájárulásaikat teljesíteni. A Közgyűlés minden évben április 1. napjáig határozatban 

rendelkezik a KM RET éves működéséhez szükséges éves össz-tagi-hozzájárulás mértékéről. 

b)    Tanácskozási Jogú Tagok: a Közgyűlés minden év április 1. napjáig határozatban dönt a 

Tanácskozási Jogú Tagok éves tagi hozzájárulásának a mértékéről. 

 

8.2.  A tagi hozzájárulás után kamat vagy díjazás nem jár. A tagi hozzájárulást a 

Háttérintézménnyel kötött szerződés alapján a Háttérintézmény erre a célra elkülönített 

bankszámlájára átutalással kell teljesíteni. A Tag a tagi hozzájárulással nem rendelkezhet, az 

át nem ruházható és nem terhelhető meg. 

 

8.3. A Tagok által befizetett tagi hozzájárulás, valamint minden, a közös célt szolgáló a 

Háttérintézménnyel kötött szerződés alapján történt egyéb befizetés, a KM RET által készített 

pályázaton elnyert támogatás a KM RET vagyonát képezi. A KM RET vagyona a Tagi 

hozzájárulás arányában a Tagok közös tulajdonát képezi. A KM RET tagság bármilyen 
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módon történő megszűnése esetén a KM RET vagyonából a KM RET -et a kilépést 

megelőzően felhasznált tagi hozzájárulás és a tárgyévre befizetett tagi hozzájárulás 

tekintetében elszámolási kötelezettség nem terheli. 

 

8.4.  A KM RET gazdálkodása során közvetlen nyereségre nem törekszik. 

 

8.5. A KM RET tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok kizárólag az esedékes tagi 

hozzájárulás mértékéig felelnek. 

 

8.6. A tagi hozzájárulást a KM RET a fenntartási-működési költségek, a szakmai egyeztető 

tevékenységből eredő 

ügyviteli és szakértői költségek, illetve az azokat terhelő járulékok és adók megfizetésére, 

valamint a tagok 

közös célját szolgáló pályázati önrész biztosítására használja fel. Valamennyi ezen 

felhasználás tekintetében a Közgyűlés vagy az Elnökség érvényes határozata alapján a 

Háttérintézmény köteles jogalanyként szerződést 

kötni és a vagyon felhasználásával és a gazdálkodással összefüggő adó és számviteli 

jogszabályok előírásainak eleget tenni. 

 

8.7. A KM RET éves költségvetés alapján gazdálkodik. A Közgyűlés évente dönt a céljai 

elérése érdekében 

meghatározott éves munkatervéről, az abban meghatározott feladatok végrehajtásához 

felhasználható pénzeszközök mértékéről, felhasználás módjáról. A KM RET Elnöksége és 

Kollégiumai, valamint a Háttérintézmény közreműködnek a költségvetés előkészítésében, a 

költségvetés előkészítéséért, melyet az Elnök terjeszt a Közgyűlés elé. 

 

8.8. A KM RET működéséről a Háttérintézménynek elkülönült és ellenőrizhető, nyomon 

követhető könyvelést kell vezetnie és azokat a tárgyév végén minden év április 1. napjáig le 

kell zárni. Az üzletév végével az Elnök a KM RET gazdálkodásáról készített mérleget, a 

gazdálkodás eredményéről szóló 

vagyonkimutatást a Közgyűlés elé terjeszti. 

 

8.9.   A KM RET könyvvezetés, vagyonkimutatás és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb 

technikai feladatok ellátása vagy azok ellenőrzése érdekében külön szerződés szerint - térítés 

ellenében - a Háttérintézménytől független külső pénzügyi szervezetet, szakértőt is 

megbízhat. 

 

8.10.  A Tagok a jelen Alapító Szerződés aláírásával úgy rendelkeznek, hogy a KM RET 

megszűnése esetén 

a KM RET vagyonából elszámolásra nem tartanak igényt, azt teljes mértékben a Közgyűlés 

által meghatározott közérdekű és közhasznú célra és feladatra létrejött közhasznú szervezet 

részére ajánlják fel. 
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9. TAGSÁG ÉS A KM RET MEGSZŰNÉSE 

 

9.1.   A KM RET tagság megszűnik: 

 

a) Rendes felmondással: Bármely Tag a soron következő tárgyév április 1. napjára a tagsági 

jogviszonyát az Elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja; 

b) Bármely tag jogutód nélküli megszűnésével; 

c) Tag kizárásával: A Közgyűlés határozata alapján a Tag tagsági jogviszonya megszűnik. A 

Közgyűlés akkor jogosult a tagot kizárni, ha 

– a Tag magatartása súlyosan zavarja a KM RET működését,  

–  a felszólítás ellenére a tagi hozzájárulás fizetésévei a Tag három (3) hónapot 

meghaladó késedelembe esik; valamint 

– a Tag a Alapító Szerződés vagy egyéb szabályzat, határozat rendelkezését súlyosan 

megszegi 

–  a tag súlyosan sérti a KM RET jó hírnevét 

– a Tag a KM RET közös célja megvalósulását veszélyezteti. 

 

9.2. KM RET megszűnik: 

 

a) célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges,  

b) a KM RET Közgyűlése kimondja a KM RET megszüntetését; 

c) a működésnek nincs további jogszabályi háttere; 

d) a tagok száma egyre csökken. 

 

10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10.1.  A KM RET Alapító Szerződése az alakuló közgyűlésen történő elfogadása és az alapító 

tagok által történt aláírás napján lép hatályba. 

 

10.2.  A KM RET az Alapító Szerződés alapító tagok általi aláírásával jön létre. 

 

10.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. 

 

10.4. A KM RET szerveinek az ügyrendje, valamint egyéb szabályzatai az azok elfogadásáról 

szóló érvényes határozat hatályával az Alapító Szerződés elválaszthatatlan részét képezik 

 

Kelt: Budapest, 2004. május. 3. napján 

 

Sorszám Tag Képviseli Aláírás Dátum 

1 Semmelweis Egyetem    

2 Honvédelmi Minisztérium    

3 Gazdasági és Közlekedési    

 Minisztérium    

4 Gazdasági és Közlekedési    

 Minisztérium    
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5 Belügyminisztérium    

6 
Igazságügyi 

Minisztérium 
   

7 
Egészségügyi, Szociális 

és 
   

 Családügyi Minisztérium    

8 
Budapest Főváros II. 

kerületi 
   

 Önkormányzat    

9 Budapest Főváros III.    

 kerületi Önkormányzat    

10 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
   

 Önkormányzat    

II Budapest Főváros VI.    

 kerületi Önkormányzat    

12 Budapest Főváros VII.    

 kerületi Önkormanyzat    

13 Budapest Főváros VIII.    

 kerületi Önkormanyzat    

14 Budapest Főváros IX.    

 kerületi Önkormányzat    

15 
Budapest Főváros X. 

kerületi 
   

 Önkormányzat    

16 Budapest Főváros XI.    

 kerületi Önkormányzat    

17 Budapest Főváros XIII.    

 kerületi Önkormányzat    

18 Budapest Főváros Xv.    

 kerületi Önkormanyzat    

19 Budapest Főváros XVI.    

 kerületi Önkormányzat    

20 Budapest Főváros XVII.    

 kerületi Önkormányzat    

21 Budapest Főváros XVIII.    

 kerületi Önkormányzat    

22 Budapest Főváros XIX.    

 kerületi Önkormányzat    

23 Budapest Főváros XX.    

 kerületi Önkormányzat    

24 Budapest Főváros XXI.    

 kerületi Önkormányzat    
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25 Budapest Főváros XXII.    

 kerületi Önkormányzat    

26 
MAZSIHISZ 

Szeretetkórház 
   

27 
Budai Irgalmasrendi 

Kórház 
   

28 Budapesti Szent Ferenc    

 Kórház    

29 
Magyarországi 

Református 
   

 Egyház Bethesda    

 Gyermekkórháza    

30 
Magyar Ápolási 

Egyesület 
   

31 Magyar Gyógyszerész    
 Kamara Budapesti    

 Szervezete    

32 Magyar Gyógyszerész    
 Kamara Pest Megyei    

 Szervezete    

33 Budapesti Orvosi Kamara  .  

34 
Pest Megyei Orvosi 

Kamara 
   

35 EDDSZ Pest Megyei    

 Szövetsége    

36 MEDICINA2000    

37 Humán Egészségügyi    
 Magánszolgáltatók    

 Egyesülete    

38 
Vállalkozók és 

Munkáltatók 
   

 Országos Szövetsége    

39 Veresegyház Városi    

 Önkormanyzat    

40 
Gyál Város 

Önkormányzat 
   

41 Abony önkormányzata    

42 Acsa önkormányzata    
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43 
Albertirsa 

önkormányzata 
   

44 Aszód önkormányzata    

45 Bag önkormányzata    

46 Bemecebaráti    

 önkormányzata    

47 
Biatorbágy 

önkormányzata 
   

48 
Budakeszi 

önkormányzata 
   

49 Budaörs önkormányzata    

50 Bugyi önkormányzata    

51 Cegléd önkormányzata    

52 Csörög önkormányzata    

53 Dány önkormányzata    

54 Dömsöd önkormányzata    

55 Dunabogdány    

 önkormányzata    

56 Dunaharaszti    

 önkormányzata    

57 
Dunakeszi 

önkormányzata 
   

58 Dunavarsány    

 önkormányzata    

59 Érd önkormányzata    

60 Fót önkormányzata    

61 
Galgamácsa 

önkormányzata 
   

62 Gödöllő önkormányzata    

63 Hernád önkormányzata    

64 Iklad önkormányzata    

65 
Ipolytölgyes 

önkormányzata 
   

66 Isaszeg önkormányzata    

67 
Jászkarajenő 

önkormányzata 
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68 Kakucs önkormányzata    

69 Kemence önkormányzata    

70 Kiskunlacháza    

 önkormányzata    

71 Márianosztra    

 önkormányzata    

72 Mende önkormányzata    

73 
Mikebuda 

önkormányzata 
   

74 
Mogyoród 

önkormányzata 
   

75 Monor önkormányzata    

76 Nagybörzsöny    

 önkormányzata    

77 Nagykáta önkormányzata    

78 
Nagykovácsi 

önkormányzata 
   

79 
Nagykőrös 

önkormányzata 
   

80 Ócsa önkormányzata    

81 
Perőcsény 

önkormányzata 
   

82 Péteri önkormányzata    

83 Pilis önkormányzata    

84 Piliscsaba önkormányzata    

85 
Pilisszántó 

önkormányzata 
   

86 
Pilisvörösvár 

önkormányzata 
   

87 Pomáz önkormanyzata    

88 
Pusztavacs 

önkormányzata 
   

89 Ráckeve önkormányzata    

90 Százhalombatta    

 önkormányzata    
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91 
Szentendre 

önkormányzata 
   

92 
Szigethalom 

önkormányzata 
   

93 Szigetszentmárton    

 önkormányzata    

94 Szigetszentmiklós    

 önkormányzata    

95 
Szigetújfalu 

önkormányzata 
   

96 Szob önkormányzata    

97 Taksony önkormányzata    

98 Tápiógyörgye    

 önkormányzata    

99 Tárnok önkormányzata    

100 Telki önkormányzata    

101 Tököl önkormányzata    

102 
Törökbálint 

önkormányzata 
   

103 
Újhartyán 

önkormányzata 
   

104 Üllő önkormányzata    

105 Vác önkormányzata    

106 Vácegres önkormányzata    

107 Vecsés önkormányzata    

108 Verseg önkormányzata    

109 Visegrád önkormányzata    



 

 21 

OEP 

Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Elnöksége Budapest 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott ----------------------------------------------------------------------- 
Székhelye: 

Képviseli : 

 

A KM RET rendes tagjaként, ezennel visszavonhatatlanul felhatalmazom a KM RET elnökét, 

hogy az Alapító Szerződés 5.1.5. pontja alapján az OEP-től megkérje, valamint az OEP-et, hogy 

az Elnökség részére kiadja a tárgyévet megelőző évre - a teljesített és OEP által elismert 

egészségügyi szolgáltatásokra- vonatkozóan ............................................................ a működési 

célú bevételének a KM RET Rendes Tagságának összműködési célú bevétel éhez mért 

százalékos aránymutatóját a szavazati jog, illetve a tagsági hozzájárulás megállítása céljából. 

 

A KM RET Alapító Szerződése szerint valamennyi Rendes Tag együttes - egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó- működési célú bevétele 100%-nak tekintendő, a Rendes Tagokat 

pedig a százalékos aránynak megfelelő számú szavazat illeti, illetve arányos tagi hozzájárulás 

fizetési kötelezettség terheli. A szavazatszám, illetve a tagot terhelő fizetési kötelezettség 

megállapítása az OEP adatszolgáltatás a szerint az Elnökség feladatkörébe tartozik. 

 

 

Kelt: 

 

Képviselő aláírása 

 

Bélyegző 

 

 

Ellenjegyezte: 

         1. számú melléklet 
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2. számúmelléklet 

KIVONAT 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2004. április 13-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 
 

21.  Előterjesztés a Közép-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács 

megalakulásáról, valamint a szervezetben való tagságról 

Előadó: Miakich Gábor polgármester 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2004. (IV.13.) Kt. sz. határozata: 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 

1.  tudomásul veszi a tájékoztatást a Közép- Magyarországi Regionális Egészségügyi 

Tanács (a továbbiakban: RET) megalakulási folyamatáról. 

 

2.  – figyelemmel a határozat 4. pontjára is – a RET munkájában alapító tagként – a rendes 

tagsággal járó jogokkal – kíván részt venni, melynek realizálása érdekében 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen testületi döntés alapján az Önkormányzat 

taggá válási szándékáról szándéknyilatkozatot tegyen és erről tájékoztassa Pest Megye 

Közgyűlésének elnökét. 

 

3.  meghatalmazza Dr. Pázmány Annamáriát, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnökét, hogy a RET alakuló ülésén, Közgyűlésében és az elnökségi delegáltak 

megválasztásakor az Önkormányzatot képviselje. 

 

4.  a tagdíjfizetésről – ezzel egyidejűleg tagi jogviszonyának fenntartásáról – a RET 

alapszabályának jóváhagyása után – a tagdíj pontos összegének ismeretében – külön 

testület határozattal dönt, tekintettel arra, hogy a 2. pontban meghatározott taggá válási 

szándékáról a tagdíj pontos összegének ismerete nélkül határozott. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  1-3. pont esetében azonnal 

4. pont esetében a RET alapszabályának, valamint a tagdíj összegének 

meghatározása után 
 

K. m. f. 
 

 Miakich Gábor s. k. Szabó Géza s. k. 

 polgármester aljegyző, mb. jegyző 
 

Kapja: 
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda - irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. április 14.  

 

Ancsin Mária 

jegyzőkönyvvezető 

 


