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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
Tárgy:  A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (SZTK) épületének felújítása  a 

Fővárosi Önkormányzattal  közösen, energetikai pályázat keretében. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 376/2009. (XII.18.) 
önkormányzati határozatában döntött, hogy „a Képviselő-testület kötelezettséget 
vállal arra, hogy a Budapest IV., Görgey A. u. 30. sz. alatti Felnőtt Szakrendelő 
felújításához a bekerülési költségek 1/3 részét, de legfeljebb 250 Mft-ot a 
2009. évi költségvetésében biztosít, azzal a feltétellel, hogy a teljes felújítás 
finanszírozásához szükséges többletköltségeket a Fővárosi Önkormányzat is 
biztosítja a 2009. évi költségvetésében, valamint intézkedik a felújítás lebonyolítása 
és megvalósítása tárgyában.” Az Önkormányzat által biztosított 250 millió Ft forrás 
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről 
szóló 5/2009. (II.26.) önk. Rendeletben (6. sz. melléklet II. Felhalmozási célú 
pénzeszköz átadás cím) szerepel.  
 
Korábban javaslatként fogalmazódott meg az is, hogy az ÉPÍT Zrt. vagyonkezelésébe 
átadásra kerülnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (Görgey 
u. 69-71., Görgey u. 30., Jókai u. 1.), melyek értékesítésével a szükséges forrás 
biztosítható lett volna, és így a teljes rekonstrukció megvalósítható lett volna. E 
tárgykörben Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elé is készült 
előterjesztés - 2009. június 23. - ami a Fővárosi Önkormányzat időhúzása és 
döntésképtelensége miatt visszavonásra került. 
 
A fentek alapján látható, hogy a Szakrendelő épületének felújítására korábban is 
már többféle megoldási javaslat született, azonban a Fővárosi Önkormányzat elő 
nem készített, és meg nem hozott döntései miatt a felújítás komoly 
késedelmet szenvedett. 
 
A Szakrendelő felújítása ismét holtpontra került, ahonnan elmozdulás már nem 
nagyon várható, ezért javaslom, hogy Önkormányzatunk a hatékony 
energiafelhasználás elősegítése érdekében megjelent KEOP-2009-5.3.0./A 
számú pályázati forrást, mint a Fővárosi Önkormányzatra történő utolsó 
nyomásgyakorlás lehetőségét ragadja meg! A pályázat épületenergetikai 
fejlesztéseket támogat úgy, hogy a komplex felújítási projektek támogatására 
nyílik lehetőség. 
 
Károlyi Sándor Kórház részére szükséges biztosítani a pályázat 
előkészítéséhez szükséges összeget, melynek összege legfeljebb 10 MFt lehet.  



 
A pályázat elnyerése esetén a szükséges önerő mértéke: 25 %.  
 
A pályázati forrás lehívásához - a támogatás elnyerése esetén – szükséges önrész 
mértékét Újpest Önkormányzata biztosítaná a Fővárosi Önkormányzat (fenntartó) 
számára, maximum 240 Mft keretösszegig, míg a pályázat előkészítéséhez legfeljebb 
10 Mft-ot a Károlyi Sándor Kórháznak, ezzel hozzájárulva a Szakrendelő 
felújításához. 
 
Megjegyezni kívánom, hogy a Károlyi Sándor Kórház Főigazgatója az Újpesti 
Szakrendelőre vonatkozó pályázati szándékot támogatja. 
 
Ehhez azonban szükséges a Képviselő-testület 376/2009. (XII.18.) számú 
határozatban vállalt kötelezettségének módosítása is. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 
javaslat támogatásával járuljanak hozzá a pályázat keretében történő felújításhoz, a 
két Önkormányzat megállapodásához, és ezzel együtt a Szakrendelő mielőbbi 
megújulásához. 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület a 376/2009. (XII.18.) számú határozatában vállalt 
kötelezettségét akként módosítja, hogy a Budapest IV. kerület Görgey A. u. 30. 
szám alatti Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (SZTK) felújítására a 2009. évi 
költségvetésében jóváhagyott 250 MFt-ot, azaz kettőszázötvenmillió forintot a 
Fővárosi Közgyűlés fenntartásában működő Szakrendelő épületének felújítását és 
energetikai megtakarítást célzó (KEOP-2009-5.3.0./A) pályázaton történő 
induláshoz  szükséges előkészítő munkálatokhoz és önerőhöz biztosítja, melynek 
feltétele a pályázat eredményessége. A fenti összegből a pályázat előkészítő 
munkálatainak finanszírozásához legfeljebb 10 Mft-t pénzeszköz kerül átadásra a 
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére.  
A Képviselő-testület felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy nyújtson be pályázatot 
és gondoskodjon a Szakrendelő felújításáról. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
Budapest, 2009. szeptember 21. 
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Az előterjesztést készítette: Moldván Tünde referens 

 


