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ELŐTERJESZTÉS 

 

Déri Tibor polgármester úr részére 

 

Tárgy: Egészséges Budapest Program második üteméhez tartozó Fejlesztési Terv módosítási 

javaslat  

Előterjesztő:       Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

Előterjesztést előkészítette:  Medve Regina vezérigazgató 

UPP Újpesti Pályázati  

Projektmenedzsment Zrt. 

 

Előterjesztés egyeztetve:     - 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:  dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

 

Tisztelt Polgármester úr! 

 

Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII.4.) Korm. határozat 

szerint Magyarország Kormánya a Fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások 

fejlesztése az érintett intézmények infrastrukturális megújítása a betegbiztonság és 

betegelégedettség növelés a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében 

támogatja az Egészséges Budapest program célkitűzéseit. 

 

Ennek keretében a 1336/2018. (VII.25.) Korm. határozatban megfogalmazottak szerint kerülhet 

sor Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Szakorvosi 

Rendelőintézet fejlesztésére.  

A Kormány határozat 1. számú melléklete szerint a Rendelőintézet mindösszesen 834.065.144 Ft 

összegben kerül fejlesztésre. 785.170.633 Ft összegű központi költségvetési forrásból és 

48.894.511. Ft összegű fenntartói önrész formájában nyújtott támogatásból.  

 

A program a Budapest IV. ker. Görgey A. u. 30. szám alatti Szakorvosi Rendelőintézetben 

valósul meg.  

A fejlesztés rövid szakmai tartalma: Szakrendelő épületgépészeti felújítása, orvostechnikai 

eszközök és bútorzat cseréje, energetikai korszerűsítés.  

Az eredeti tervben szereplő önrészt az önkormányzat az első ütemben a többletkiadások 

fedezeteként már biztosította, de a megvalósításhoz további önerő is szükséges lehet.  

Időközben a korábbi tervek felülvizsgálata vált szükségessé, tekintettel arra, hogy a hetedik 

emeleten megvalósítani kívánt kiemelt kezelő beruházási és üzemeltetési költségei jelenleg 

racionálisan nem finanszírozhatók jelentős többletforrások bevonása nélkül.  
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Az Egészséges Budapest Program eredeti, újpesti fejlesztési koncepciójának alapvető̋ célja volt a 

járóbeteg-szakellátáson belül a sürgősségi ellátás ambuláns szintű fejlesztése. Maga a fejlesztési 

koncepció azonban akadályokba ütközött, elsődlegesen a kapacitás befogadás nem volt 

megoldott és noha a korábbi intézmény- és városvezetés igyekezett többlet kapacitásokat és 

finanszírozást hozzárendelni a feladathoz- ez valószínűleg önhibájukon kívül, de nem valósult 

meg. A megvalósítás körülményeit így időközben felül kellett vizsgálni.  Az eredeti 

koncepcióban szereplő Mozgásszervi rehabilitációs centrum megvalósítása azonban reális és 

valós helyi egészségügyi és prevenciós igényeket kiszolgáló terv. Ennek átdolgozott változatban 

történő megvalósítása és komplex légzőszervi rehabilitációval valamint fiziko- és elektroterápia 

fejlesztésével történő kibővítése javasolt 

Javaslatunk a még rendelkezésre álló EBP forrásból megvalósítható, rentábilisan működtethető, 

és a későbbiekben tovább fejleszthető egy prevenciós-rehabilitációs központtá.  

 

Az Egészséges Budapest Programban megfogalmazott fejlesztések módosításához további 

egyeztetés szükséges az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal a második ütem Támogató 

Okiratának elkészítéséhez. 

 

 

Határozati javaslat: 

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

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a …../2020. (…. ….) 

határozatával úgy dönt, hogy: 

 

1. támogatja az UPP Zrt. által benyújtott és az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft 

által jóváhagyott az „Egészséges Budapest Program”-hoz kapcsolódó pályázat II. ütemének 

Fejlesztési Terv módosítását.   

 

2. hozzájárul, hogy Újpest Önkormányzata a módosítási javaslatot megküldje az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ részére.  

A Polgármestert a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi és az 

együttműködési megállapodást megköti. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Budapest, 2020. április 29. 

 

 

 

 

 

Kanász-Nagy Máté 

     

 
 

 

A Fejlesztési Terv módosítás titkárságomon megtekinthető.  


