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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Budapesten tervezett új kórház építésével kapcsolatos 

kezdeményezésre. 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

Az egészségügyi kormányzat Budapest egészségügyi ellátórendszerének 
fejlesztése keretében egy új fekvőbeteg-ellátó centrum létrehozását tervezi a 
főváros területén. Az új kórház építésével kapcsolatban az elmúlt hetekben 
számos ötlet, javaslat merült fel, melyek között már meglévő intézmények 
bővítése és új „zöldmezős” beruházások is szerepelnek. Ezen javaslatok közé 
tartozik Önkormányzatunk vezetésének azon elképzelése is, hogy az új kórház 
Újpesten történő megvalósítására tesz javaslatot.  
Újpest térségben betöltött szerepe, jó közlekedési és egyéb infrastrukturális 
adottságai miatt mindenképpen indokoltnak tartjuk egy itteni helyszín 
felvetését. Újpest mind közösségi közlekedésének fejlettsége, a továbbfejlesztés 
lehetőségei,  mind közúti kapcsolatrendszere révén nem csak Budapest északi 
régiójából, hanem a város más részeiből és az agglomerációból is könnyen és 
gyorsan megközelíthető. 
Az egészségügyi intézményrendszer többszöri átalakítása folytán Észak-
Budapest térségében a speciális szakosított ellátások és a sürgősségi ellátás 
csak egy erősen tagolt, sok esetben rossz műszaki állapotú 
intézményhálózatban érhető el, ahol a betegeknek gyakran egy viszonylag 
egyszerű vizsgálatra is hosszabb időt kell várniuk. Erre figyelemmel is indokolt a 
térségben egy új, a kor követelményeinek mindenben megfelelő intézmény 
létrehozása. 
Városunk mindig elkötelezett volt a magas színvonalú egészségügyi ellátás 
iránt. Újpest önálló városként négy kórházat tudott fenntartani, amelyek 
létrehozásában, fejlesztésében az újpesti polgárok adományainak is szerepe 
volt.  
Önkormányzatunk erejéhez mérten mindig támogatta a Károlyi Sándor kórházat 
és minden olyan törekvés ellen fellépett, amely az intézményhálózatunk 
csorbítására irányult. Önkormányzatunk 2011-ben átvette az Újpesti 
Szakrendelő működtetését és az évtizedes fővárosi adósságból eredő elmaradt 
felújítások pótlásához megfelelő forrásokat szerzett. Az elmúlt négy évben  a 
Szakrendelőben sok százmilliós felújítás valósult meg és erőnkhöz képest sokat 
tettünk az ellátás színvonalának fejlesztése érdekében is. Ebbe a sorba 
illeszkedik, az Önkormányzatunk által 2014-ben végrehajtott rendelő-felújítási 
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program is, melynek folytatásaként a Kunhalom utcában új háziorvosi rendelő 
építését tervezzük. 
Káposztásmegyer térségében egy új kórház felépítéséhez megfelelő területek 
állnak rendelkezésre. Ezek közül is kiemelendő a tervezett intermodális 
csomópont mellett lévő terület, amely az Újpesti és a Fővárosi Önkormányzat 
közös tulajdona. Ez a terület mind közlekedési, mind infrastrukturális 
szempontból megfelelő helye lehetne az új intézménynek. A terület megfelel a 
kórház-építéssel szemben támasztott jogi-, szakmai- és társadalmi 
elvárásoknak is. 
Újpest Önkormányzata, a beruházás érdekében kész a szükséges ingatlanokat 
megállapodás keretében rendelkezésre bocsátani. 
 
 
 
 
Újpest, 2015. május 27. 
 
 
 
 
 
         Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
 
 
Határozati javaslat 
 
A Képviselő-testület felkéri Magyarország Kormányát, hogy a Budapesten 
felépíteni tervezett új kórház helyének kijelölése során mérlegelje annak 
lehetőségét, hogy az - a terület jó adottságai és a jelenlegi észak-budapesti 
egészségügyi ellátó-rendszer fejlesztésének szükségessége miatt – Újpesten 
valósuljon meg.  
Az Önkormányzat felajánlja tevőleges közreműködését a beruházás Újpesten 
történő megvalósításának elősegítése érdekében. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges egyeztetések 
lefolytatására. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 


