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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. április 17-i ülésén 
tárgyalta a „Javaslat a középtávú felhalmozási feladatok ütemezésére” című előterjesztést, 
amelyben az önerőből megoldandó feladatok sorában, az egészségügyi fejlesztéseink közül 
kiemelt fontosságúnak ítélte az új, centralizált gyermek egészségügyi központ megépítését, 
amelynek tervezett helyszíne az Áruház tér 6. alatti önkormányzati ingatlan. A testület arról is 
döntött, hogy erre a célra 250 mFT-ot irányozott elő. 
 
A jelen előterjesztésben indokoljuk a beruházás kiemelt szerepét, javaslatot teszünk annak 
forrására, a lebonyolítás szervezési, kivitelezési feladatainak és a pénzeszköz 
felhasználásának ütemezésére  
 
A jelenlegi helyzet: 
 
A Szakorvosi Rendelőintézet rekonstrukciója során, az épület földszintjén korszerű, a 
szakmai minimum feltételeknek megfelelő módon kialakított gyermekrendelő létesült, ahol 
jelenleg kilenc házi gyermekorvosi praxis – Királyerdőből a múlt évben áthelyezett praxissal 
együtt – működik.  
 

• Királyerdőben már több mint fél éve nincs gyermekrendelés. Egy körzetet nyugdíjazás 
és az ellátandó gyermeklétszám optimalizálása miatt meg kellett szűntetni. A szakmai 
követelmények minimum négy házi gyermekorvosi praxis működtetését kívánnák meg 
egy rendelő egységben (12 órás orvosi jelenlét), ezért a másik körzetet az Áruház tér 8. 
szám alá kellett költöztetni. A változás nem okozott számottevő lakossági feszültséget.  

 
Ebben a kerületrészben az ellátandó gyermeklétszám csak két praxis működtetését 
tenné lehetővé. A szakmailag minimálisan szükséges praxisszám biztosítását csak 
városközpontban élő gyermekeket is ellátó körzetek Áruház tér 8-ból történő 
áthelyezésével lehetne biztosítani. 

 
• Csillagtelepen, a Szabadság u. 19-21. és Vénusz u. 13. szám alatti, három, nem lakás 

céljára szolgáló helyiségben házi gyermekorvosi rendelő, gyermek- és iskolafogászat, 
valamint védőnői szolgálat működik. Mindhárom funkció alkalmatlan környezetben 
működik. A helyiségcsoport épületszerkezetileg nem is tehető alkalmassá a minimum 
feltételekre vonatkozó előírásoknak.  

 
A gyermek alapellátás hosszú távú, a jelenlegi gyermeklétszám ellátását korszerű körülmények 
között biztosító megoldása: 
 

• A szakmai, ellátás szervezési szempontok megismerése és ütköztetése érdekében az 
ágazat vezetése valamennyi házi gyermekorvos személyre szóló meghívásával előzetes 
konzultációt tartott, amelyen az érintettek kétharmada részt vett. A jelenlévők döntő 
többsége határozottan és egybehangzóan támogatta, hogy centralizált, a szakellátás és 
a diagnosztikai lehetőségek környezetébe telepített újabb gyermekorvosi rendelő 
létesüljön azon praxisok részére, amelyek szervezetten nem az Áruház tér 8. szám alatti 
rendelőben működnek. 
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Egy házi gyermekorvosi rendelőben – figyelemmel a napi 3 órás rendelési időre - 
minimálisan négy gyermekorvosi praxis működtetése szükséges a 12 órás elérhetőség 
biztosításához, de ezzel még nincs megoldva a kieső idők (betegség, szabadság, 
sürgősségi hívás stb.) kezelése.  
 
Az ágazat vezetése – egyetértve a szakma képviselőink véleményével - mindezek alapján 
csak olyan megoldást tart megfelelőnek, ahol a rendelőben működő praxisok száma 
biztosítja azt, hogy bármely napszakban megnyugtató biztonsággal legyen elérhető 
a rendelőben házi gyermekorvos. 
 

• A szakmai, ellátás szervezési szempontoknak és a minimum előírásoknak megfelelő 
feltételeket csak egy erre alkalmas, a Szakorvosi Rendelő környezetében lévő, 
városközponti épületben lehet korszerűen kialakítani, ahol elhelyezhetők lennének 
egyes gyermek szakrendelések is.  

 
A megoldás előnyei: 
 
Új építésű, korszerű, többfunkciós gyermekrendelő létesül, amelyben 6 házi 
gyermekorvosi körzet, a 6 gyermek fogorvosi praxis, egyes gyermek szakellátások, 
az iskola orvosi és iskola védőnői funkciók kerülnének elhelyezésre.  
 
A kerület minden pontjáról jó a megközelíthetősége. A 12 órás rendelési időben 
folyamatos a gyermekorvosi elérhetőség. Ugyanitt működtethető néhány, ellátási 
szempontból kiemelt fontosságú szakrendelés. Közvetlenül és szükség esetén gyorsan 
elérhetőek a Szakorvosi Rendelő diagnosztikai egységei, egyéb szakrendelései. A 
gyermek- és iskolafogászati rendelés csoportos megközelíthetősége jelentős mértékben 
egyszerűsödik. Az Áruház tér 8. szám alatt 6-7 házi gyermekorvosi praxis marad, csökken 
a jelenleg kényszerűen kialakult zsúfoltság. központi gyermekrendelő 
létesítésére 
 
Felszabadul a Szabadság u. 19-21., és a Vénusz u. 13. szám alatti 3 db nem lakás célú 
helyiség, amely piaci viszonyok szerint hasznosítható. 
 
A megoldás hátrányai: 
 
Csillagtelepen és Királyerdőn véglegesen megszűnik a házi gyermekorvosi rendelő.  
 

A megvalósítás ütemezése: 
 

Az előzőekben indokolt feladatra alkalmas a városközpontban, az Áruház tér 6. szám alatt 
lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan, amelyen – az előzetesen elkészített tanulmányterv 
és elvi építési engedély alapján - megépíthető a gyermek ellátó centrum.  
 
Szervezési, lebonyolítási feladatok: 
 

1. A Képviselő-testület döntését követően – előzetes árajánlatok alapján kiválasztott 
tervezővel (tervezői irodával) - el kell készíttetni az építési engedélyezéshez és a 
kivitelezéshez szükséges terveket. Meg kell kérni az építési engedélyt. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
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2. A jogerős építési engedély birtokában le kell folytatni a közbeszerzési eljárást a 
kivitelezésre. Az eredményes közbeszerzési eljárást követően meg kell kötni a 
generál kivitelezői szerződést. 

 
Határidő: 2008. december 31. 

 
3. Le kell bonyolítani a kivitelezést, meg kell kérni a használatba vételi engedélyt. 

Biztosítani kell az első felszereléshez szükséges eszközök beszerzését, a rendelő 
berendezését és le kell bonyolítani a beköltözést, biztosítani kell a 
rendeltetésszerű használatba vétel feltételeit. 

 
Határidő: 2009. november 30.  
 

Kommunikációs feladatok: 
 

1. A csepeli médiák szakembereinek bevonásával – felhasználva a tanulmánytervet 
is - be kell mutatni a beruházás célját, szakmai, ellátás szervezési előnyeit, 
visszatérő rendszerességgel tájékoztatást kell adni a megvalósítás helyzetéről. 

 
2. A házi gyermekorvosokat és a védőnőket folyamatosan és érdemben kell 

tájékoztatni a megvalósítás folyamatáról. 
 

3. A területileg illetékes önkormányzati képviselők bevonásával lakossági 
fórumokon kell tájékoztatni az érintett kerületrészek lakosságát. 
 
Határidő: Folyamatos 
 

A beruházás forrásigényét a következő ütemezésben javasoljuk biztosítani: 
  

ÉV A FELADAT LEÍRÁSA BRUTTÓ ÖSSZEG 
Az építési engedélyezési és tender terv 
elkészítése 9,5 MFT 

2008. évben Közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 
beruházás előkészítése, kommunikációs 
feladatok 

5,5 MFT 

2009. évben Kivitelezés, első felszerelés, használatba 
vétel 235 MFT 

ÖSZESEN  250 MFT 
 

 ,   
Ezzel a beruházással teljes körűen és hosszú távon biztosítottá válik a gyermek alapellátás 
minimum feltételeknek megfelelő működési infrastruktúrája, ezért javaslom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek a javaslat elfogadását. 
 
Budapest 2008. április 21. 
 
 

Horváth Gyula 
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Határozati javaslatok: 
 

1. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budapest XXI. kerület Áruház tér 6. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
centralizált gyermek egészségügyi központot létesít. A beruházás előkészítésével és 
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat feladatkörébe 
utalja. Felkéri a polgármestert, hogy biztosítsa a beruházás előkészítésének és a 
kivitelezés lebonyolításának feltételeit. 

 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

   végrehajtásra: 2009. november 30. 

Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  Végrehajtásért:  

Lombos Antal ágazatvezető 
Viszkievicz Ferenc mb. intézményvezető  

 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata  
szükséges. 

 
2. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

centralizált gyermek egészségügyi központ megvalósítására az észak-csepeli terület 
értékesítéséből befolyt bevételből 250 mFT-ot biztosít a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat költségvetésében beruházás megvalósítására az az alábbi ütemezésben: 

  
ÉV A FELADAT LEÍRÁSA BRUTTÓ ÖSSZEG 

Az építési engedélyezési és tender terv 
elkészítése.  9,5 MFT 

2008. évben Közbeszerzési eljárás lefolytatása, a 
beruházás előkészítése, kommunikációs 
feladatok 

5,5 MFT 

2009. évben Kivitelezés, első felszerelés, használatba 
vétel 235 MFT 

ÖSZESEN  250 MFT 
 

Felkéri a polgármestert, hogy a forrás ütemezett biztosítására tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
 
Határidő:  elfogadásra: azonnal 

   végrehajtásra: a beruházás pénzügyi programja szerinti ütemezésben 

Felelős: Tóth Mihály polgármester végrehajtásért 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata 
szükséges. 
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1. számú melléklet 
 

M E L L É K L E T 
 
 

A „Javaslat központi gyermekrendelő létesítésére a Budapest XXI. kerület 
Áruház tér 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon” című 

előterjesztéshez 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné Városgazdálkodási Ágazat 

ágazatvezetővel 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 

• Nem derül ki a határozatokból, hogy hová kerül az előirányzat, pontosítani kell.  
• Nem tűnik ki a határozatokból, illetve az előterjesztésből, hogy hol, ki bonyolítja ezt a 

jelentős összegű beruházást. Ezt is egyértelműen meg kell határozni. 
• Irreálisnak tartom a 2009. november végi befejezési határidőt. Most április vége van, 

tervek még nincsenek, majd a közbeszerzés, kivitelezés, berendezés stb., stb. Ez mind 
meglesz a jelzett időpontig?  

• Megnézettem az épülettel kapcsolatos, a Szakorvosi Rendelő rekonstrukciója során 
történt felújítási munkálatokat, melyre 6.140 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat.  

 
 
Budapest, 2008. április 22. 

Halmos Istvánné sk.  
  ágazatvezető 

 
 
 
 
Az egyeztetést követően az Ágazatvezető asszony észrevételeinek megfelelően az előterjesztést 
javítottuk. 

 
 
 
Budapest, 2008. április 22. 

Lombos Antal sk.  
ágazatvezető 
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