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1) EgészségĹigyi a|ape||átás keretében,
meg |évő közfi na nszírozott és terĹi |eti e| |átási
köte|ezettséggel rende|kező háziorvosi - és
gyermek háziorvosi rendelőnek, fogorvosi
rende|őnek, védőnői szolgálatnak, a
központi a|ape||átási ügye|etnek, isko|a-
egészségÜgyi szolgá|atnak he|yt adó
he|yiségek fe| új ítása, átépítése, bővítése, a
jogszabá|yi és a szakmai minimum
feltéte|eknek megfe|e|ően, és az
akadá|ymentesítés és energiahatékonysági
ęzemnnntnk finve|emhevéte|éve| :

Igen

Az épti|etben 12 háziorvosi praxis és
4 gyermek-házioľvosi praxis üzeme|.

Védőnői szo|gá|at keretében 8
terü|eti védőnői körzet és 10 isko|a-
egészségÜgyi körzetet ĺizeme|tetünk.

A rende|őhe|yiségek és beteg
kozösségi terek felújítása torténik

meg a hatá|yos minimum feltéte|ek
figyeIembe véte|éve| és
akadálymentesítésseI

2) Több egészségrjgyi a|apszolgá|tatás
(kü|önösen háziorvosi szo|gá|tatás) egy
épÜ|etbe torténő integrá|ását
(praxiskozösségek |étrehozását) biztosító
fejIesztések

Igen

A Korányi Sándor utcai tĹidőgondozó
integrá|ásra kerü| az épü|etbe a

projekt során. Az a|apel|átás
terÜ|etén nincsenek
praxisközösségek

3) Egyéb egészségfej|esztési fe|adatok (p|.:
terhestorna) el|átására aIkaImas és
né|kü|özhetet|en, muItifunkcioná|is he|yisé9
kiaIakítása.

Igen

A reuma osztá|y bővítése keretén
be|ĹiI a gyógytornászok bevonásáva|

szeretnénk bővíteni az
egészségfejIesztési feIadatĺnkat a
terhestorna megszeľvezéséve|.

4) Meg|évő járóbeteg-szake||átás
infrastruktúrájának bővítése, átépítése,
fe|újítása a jogszabá|yi és a szakmai
minimum fe|téteIeknek megfe|e|ően, je|en
Fe|hívásban e|őírt köte|ező, i||etve opcioná|is
funkciók infrastrukturá|is hátterének
megteremtés e, az akadá|ymentesítés és
energiahatékonysági szempontok
fioveIembevéte|éve|'

Igen

Járóbeteg szake||átásunk 16
szakmávaI műkodik. A kerü|et

központi rendelőjének fe|újításávaI
megva|ósuInak a

minimumfeltéte|eknek megfeIe|ő
e|őírások és az épii|et

akadá|ymentesítése is.
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A pá|yázatban tervezett - jelen Fe|hívás C6.
pontjában szerepĺő, kote|ező és opcioná|ĺs -
egészségrigyi szolgá|tatáshoz kapcso|ódó és
az egészségrigyi szoIgá|tatások nyújtásához
szükséges szakmai minimumfe|tételekrő|
szó|ő 60/2003. (X.20.) ESzCsM rende|etben
(a továbbiakban: 60/2003' (X'20') ESzCsM
rende|et) fog|a|t minimum fe|téte|eknek
megfe|e|ő orvos technikai műszer, gép,
eszkoz, berendezések beszerzése ; Védőnői
szo|9á|at fejIesztéséhez kapcso|ódó
eszközbeszerzés a te rti I eti védő nő i e | | átá s ró |

szó|ő 49/2oo4. (v ' 2I') ESzCsM rende|etben
fog|aIt aIapfeIszereltség nek megfeIe|ően ;

Nem
Rende|kezik a védőnői szolgá|at a

szakmai min imumfe|téte|eknek
megfe|eĺő eszkozökkeI

IskoIa-egészségtigyi szo|9á|at fejIesztéséhez
kapcso|ódó eszkozbeszerzés az isko|a-
egészségügyi e||átásró| sző|ő 26|L997. (IX.
3.) NM rendeletben foglalt
a IapfeIszereItséqnek meqfele|ően ;

Nem A kerü|eti isko|ákban Üzeme| az
iskoIa egészségügyi szo|9á|at

Az orvosi rende|ők, kozpontosított
a |a pe||átási ügyelet fejlesztése esetén
kaocso|ódó eszközbeszerzés keretében
elsősorban o|yan eszközök beszerzése
támooatható, ame|y szükséqes a

Nem
A kerü|eti a|ape||átási ügye|etet
központi Ügyelet formájában veszi
igénybe a JESZ kti|ső szolgá|tatótó|.

1. Mutassa be a Pá|yázati Fe|hívásban e|őírt kote|ező és a pá|yázatban vá|la|t,
opcionális tartalmi e|emeket, a megvalósításukhoz tervezett ko|tségekke|.
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szo|gá|tatás el|átásához (p|. : |aptop,
hordozható defibri||átor, eset|eg hordozható
EKG)' Amennyiben mobiI eszköz beszerzése
történik, azt a Kö|tségvetés szöveges
magyarázatában, i||etve a beszerzendő
eszközok Iistáia i ndoko|ni szr.jkséoes
Ápo|ási eszközök Nem
otthon i monitorozás eszközei,
ie|zőrenc|szerének kiéníľése :

Nem

Bete9-e|őjegyzési rendszer; Nem
Egészségügyi a|ape||átás fejlesztése esetén,
szĹikséges, te|ekommunikációt segítő IT
fej|esztés. Je|en kiírás keretében
e|számo|ható IT fej|esztés maximá|is
összege háziorvosi vagy fogorvosi
praxisonként összesen 300 000-300 000 Ft,
védőnői körzetenként (védőnőnként) 200
000 Ft. A támogatásbó| létrehozott
informatikai rendszernek alkalmasnak kell
|ennie az intézményközi (azonos, Va|amint
kü|önböző e||átási szintű egészségtjgyi
szo|gá ĺatok közötti) informatikai
inteqrációra.

Nem

Ĺ/B.
Eszközbe
szerzés

iáróbete
s

szakellá
táshoz

kapcso|ód
óan

A pályázatban tervezett - je|en Fe|hívás C7.
pontjában szerep|ő köte|ező és opcionális -
egészségÜgyi szo|gá|tatáshoz kapcsolódó és
a 60/2003. (X.20.) ESzCSM rendeletben
fog|a|t mĺnimum fe|tételeknek megfe|e|ő
orvos technikai műszer, 9ép, eszköz,
berendezések beszerzése ;

Igen

Váll kimozgató készülék, Angio|ógiai
UH fek, Lymphoedema keze|ő
eszköz, Terhe|éses EKG, Ho|ter,
Doppler

A pályázatban tervezett - je|en Fe|hívás C7.
pontjában szerep|ő, köte|ező és opcioná|is -
nem közvet|en Ü| egészségtigyi
szoĺgá|tatáshoz kapcsolódó fejIesztés
esetén, a fe|adat e||átáshoz néĺkü|özhetet|en
eszközök

Igen

30 db íróaszta|, 5db
számítógépasztal, 10db kartontáro|ó
szekrény, 35db tám|ás szék, 18db
forgószék, 4db fote|, 50db
ö|tözőszekrény

A szakmai programhoz igazodő új orvos-
techno|ógiai gép-műszerek, a szakmai
minĺmum fe|téte|eknek megfe|e|ő, a
járóbeteg-szakel|átó feĺadat e||átáshoz
ĺndokolt eszközök, továbbá a Digitá|is
képaIkotó diagnosztikai berendezések
minimum követe|ményeirő| szó|ó 5. sz.
Segéd|et szerint diagnosztikai /digitá|is
képa|kotó diagnosztikai eszközok, (kivéve
P|. fr, MRI, PET, DSA)' Fe|téte|, hogy a
digitá|is képaIkotó diagnosztikaĺ eszközok
DIcoM szabvány szerinti kommunikációra
Ieovenek kéoesek

Igen

Je|en|eg a röntgen osztá|yon ana|ó9
berendezés detektor van
foszfor|emez aIkaImazásáva|. A
fej|esztés iránya a direkt digita|izás a
korszerű technológia igénybe vétele
miatt. A meglévő PACS rendszerhez
iIleszkedést fe|tét|enü| biztosítan i

kell.

A sürgősségi e|ĺátás eszközei (p|' sürgősségi
táska, defibri||átor) beszerzése Nem

A JEsz rende|kezik sürgősségi
eszkozökke| a min.feltéteĺeknek
meofeIe|ően.

Laboratóriumi és egyéb dĺagnosztikai
eszközök, terápiás (p|. egynapos el|átás),
ápolásĺ eszkozök, és járóbeteg-szake|látás
keretében komp|ex fizioterápiás
szo|9á |tatáshoz, gyógytornához, járó-beteg
rehabiI itációs, terápiás szoIgá|tatásokhoz
kapcsolódó rehabilitációs egységek (p|. :

tornaterem), eszközök, berendezések
beszerzése tá moqatható

Igen Vá|l kimozgató készülék,
Lymphoedema keze|ő eszköz,

W
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Intézményi integrá|t informatikai medikaĺ
rendszer (|ega|ább a kovetkező
aIrendszerekkel: járó-beteg adminisztrációs
réndszer, rad|o|óg|äl és PACS rendszer,
betegirányítási rendszer, intézményközi
kommunikáció) fejlesztése, o|yan módon,
hogy a régióban már
megva|ósu|t/megva|ósu|ó intézményközi
információs rendszerhez va|ó csat|akozásra
a|ka|mas legyen, jelen Fe|hívás 4. sz.
Seoédlete szerint

Nem

A projekt anyagi |ehetőségei nem
teszik lehetővé ennek a fej|esztését.

Házon belüli integráció már
megva|ósuIt.
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TeIeradio|ógiához szükséges digitá|is
ľechno|óoia: Nem

Info-kommun i kációs és diszpécserszo|gá|at
eszközei Nem

A projekt anyagi |ehetoségei nem
teszik |ehetővé ennek a fej|esztését.

Házon be|ü|i integráció már
menvalósrlIt

otthon i monitorozás eszközei,
ieIzőrendszerének kiéoítése :

Nem

Kozponti betegirányító és beteghívó
rendszer. Nem Már működik

Informatikai biztonsági rendszer bevezetése
(Msz Iso/IEc t7799), je|en Fe|hívás 4. sz'
SeqédIete szerint

Nem Már működik

Informatikai ĺnfrastruktúra és szo|gá|tatások
szervezési, irányítási, gazdá|kodási és
menedzsment rendszer bevezetése (ITIL),
ielen Fe|hívás 4. sz. Seoéd|ete szerint

Nem Már műkodik

2. Infrastruktúrához kapcsolódó eszközök,
beľendezés, bútorzat, amelyek a váróterem és
rendelő komfortosítását szolgálják

Igen

30 db íróaszta|, 5db
számítógépaszta|, 1Odb kańontároló
szekrény, 35db támlás szék, 18db
forgószék, 4db fote|, 50db
oItŕizőszekrénv

3. A hatályos jogszabályoknak megfele|ő'
kötelezően (minimálisan) e!őírt számú parkoló-
férőhe|y és akadálymentes parkoló-férőhely
|étesítése, tervezői nyilatkozat a|apján'

Nem
Nem a projekt keretein be|ü| va|ósuI

meg, részben már rende|kezünk
parko|óheIyekkeI

4. Udva rfelújítás; telekhatá ron bel Ü li küIterület-
rendezés; parkosítás' Nem

Nem a projekt keretein be|ü| va|ósu|
meg

2. Megva|ósítani kívánt egészségÜgyi szoIgáltató struktúra, kapacitás és
tervezett te|jesítmény je||emzőinek, i||etve funkcioná|is működtetésének
(p|. teIepheIy, öná||ó) bemutatása. Indoko|ja a vá|asztott struktúra
kiaIakításának ĺndokait, kö|tséghatékonyságát, racionalitását. Indoko|ja,
hogy a vá|asztott struktúra társadaImi hasznosu|ásának szempontjait
(kozszo|gá|tatáshoz v a|ő hozzáférés, stb' )

A szolgá|tató struktúrája, kapacitása a fej|esztés után is megegyezik a
korábbi fejezetekben bemutatottakka| (|ásd fentebb). A Korányi Sándor
utcai tüdőgondozó átkö|tozik az új épü|etbe, de ez nem okoz
kapacĺtásváltozást, csak racionaIizálja és optima|ĺzá|ja az el|átást
kénye|mesebbé téve így a betegek kĺszo|gá|ását és e|ősegíti a hatékony
operatív műkodést.

Járóbeteg-szake||átás és egészségház fejIesztés (NYD régió) esetén
mutassa be, hogy a szakel|átást érintő tervezett kapacitásvá|toztatások,w
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mi|yen módon lesznek biztosítva (átcsoportosítás, fe|adatátadás, vagy aho|
ez releváns e|őzetes több|etkapacitás befogadás)!

Kapacitásbővítésre nem kerÜ| sor' a pá|yázat nem a NYD régióban kerÜ|
megva|ósításra'

Mutassa be a terü|eti e||átási kötelezettség a|apján e||átandó te|epü|éseket
és Iakossá9számot! A fejIesztésse| érĺntett szakmákban az ellátási
terü|etéhez tartozó |akosság morbiditási mutatói, esetszámmaI
a|átámasztva (magas morbĺditási mutatók ebbő| a fe|vá||a|t e||átási arány,
ezen belti| a definitív e||átás aránya).

A korábbi fejezetekben rész|etesen bemutatottak szerint a VIII.kerti|et a
főváros központi elhe|yezkedésű, viszony|ag kisebb terti|etű kerü|ete, de a
legnépesebbek egyike. 6,8km-n fekszik, |akossága 85.000 fő körüli, amĺ
nagyjábó| 38.000 háztartást je|ent. A kerü|et 11 történe|mileg,
építészetiIeg és szociológiaiIag eIkÜ|öníthető részre, un. negyedekre
osztható, me|yek között igen nagy társada|mi és egészség egyen|őtlenség
van.

A VIII. kerÜ|eti lakosság összetétele mind szociális he|yzetét, mind
iskolázottságát és egészségtudatosságát tekintve a legrosszabb a
budapesti kerÜ|etek között. Magas az aIuIisko|ázottak, a rossz szociá|is
he|yzetben élők, a haj|ékta|anok, a prostituá|tak, a munkané|kÜ|iek száma,
de magas a roma Iakosság részaránya, a csak életvite|szerűen itt
tartózkodók vaIamint a kri|fö|di bevándor|ók aránya is -összehasonlítva a
többi budapesti kerÜ|ette|.

A kerü|et morbiditási és morta|itási mutatói sajná|atosan tükrözik annak
hátrányos szocio-ökonomiai he|yzetét. A VIII. kerü|et ezen adatait
összevetve a többi budapesti kerü|etéve| a következőket láthatjuk:

1: A VIII. ker.-i lakosság át|agéletkora 4-5 évve| a|acsonyabb, mĺnt
a többi budapesti kerÜ|eté.
2: A keringési megbetegedések okozta ha|álozási arány a férŕiaknál
a |egmagasabb, a nőknél a 2. legmagasabb a VIII. kerÜ|etben.
3: Az összesített rosszindu|atú daganatos ha|á|ozás vonatkozásában
a 2. he|yet fog|a|ja e| a VIII. kerü|et. Sajná|atos módon a ma|ignus
daganatos nagy számban csak késői, már definitív e|látásra
al kal mat|an stád iu mban kerÜ | nek felismerésre.
4: Mind a rosszindu|atú daganatos, mind a keringési
megbetegedések okozta halá|ozás azonban - fő|eg a férfiaknál, de
kĺsebb mértékben a nőkné| is - alacsonyabb é|etkorokban
következik be, mint a többi budapesti kerü|etben.

E szomorú adatok nem egyformán je||emzők a kertiĺet összes negyedére,
i||' a teljes |akosságra, és szoros összeftiggés látszik az isko|ázottság és az
egészségtudatosság, i||. az isko|ázottság és a korai ha|á|ozási kockázat
között.

A Pá|yázati Felhívásban szerepe|tetett e|őnyt je|entő szempont(ok)nak va|ó
megfe|elés bemutatása

A pá|yázatban megfogalmazott infrastrukturá|is beavatkozás és műszaki
megoldások, beszerzésre kerÜ|ő eszközök megfeIelnek a feIhívásban
megfogaImazott cé|oknak, hozzájáruInak a minőségi egészségÜgyi
el|átásfeltéteIeinek megteremtéséhez. ÉrvényesÜ|nek a környezeti
fenntarthatóság szempontjai a projekt megva|ósítása során. A projekt
eredményeképpen a működési kö|tségek csökkennek, a kivite|ezés során
e|őnyben részesÜ|nek a kornyezetkímé|ő, megúju|ó erőforrásokat
aIkaImazó mego|dások'

A fejlesztés szakmai programjának, és a fejlesztési e|emek
kom pIexitásá na k bemutatása.

5.
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A szakmai program cé|ja az a|ape||átás és a járóbeteg-szake||átás
megerősítése, a szÜkséges diagnosztĺkai háttér fejIesztése, az e||átás
színvonalának javítása és a Iakóhe|y-kozeIi hozzáférés bĺztosítása
érdekében az egészségü9yi e||átások optimaIizá|ására, a leromIott
ĺnfrastruktúra fejlesztésére, sztikséges eszközeinek beszerzésére. A JEsZ
egészségÜgyi alape||átási funkciókat, valamint járóbetegszakel|átást
integrá|ó, működési engedé||yel és finanszírozási szerződéssel rende|kező
egészségÜgyi szo|9á|tató, meIy kompIex (a rende|őintézetben nyújtott
szo|gá|tatások egy te|ephe|yen történő) fej|esztésének eredménye, hogy a
projekt megva|ósu|ásávaI az egészségügyi szolgá|tatásokhoz va|ó
hozzáférés javu|, a társada|mi esé|ykü|onbségek csökkennek, kü|önösen a
hátrányos heIyzetű, rossz egészségi és mentá|is álIapotú |akosság
számára. További várható eredmény az egészségÜgyi szolgá|tatások
színvona|ának és a munkafeltéte|ek minőségének javu|ása, az
infrastrukturális feltéteIrendszer (épü|et, gép-műszer és informatikai
eszközá||omány) korszerűsítése figyeIembe véve a környezettudatos
gondo| kodásmódot ( környezetba rát techno|óg iák és a nyagok a l kaĺmazása).
Az épÜ|et fej|esztés során a Korányi Sándor utcai Tüdőgondozó épü|etbe
történő integrá|ásávaI az egymásra épu|ő és egymást kiegészítő
szo|gá|tatások / tevékenységek integrációja va|ósu| meg' ame|y hatékony
működésével nemcsak az egészségügyi el|átás kiadásait is optima|izá|ja,
valamint színteréÜ| szo|gál az egészséges é|etmódot e|ősegítő
tevékenységeknek, szo|gáltatásoknak, programoknak is (betegk|ubok). A
fejlesztés megfe|e| az esélyegyen|őség elveinek, biztosítja a
fogyatékosságga| é|ő és megvá|tozott munkaképességű emberek
egészség ü9yĺ a la pe| |átáshoz va |ó a kadá |ymentes hozzáférését.

A szakmai program egyik fő e|eme az épri|et fe|újításához kötődően a
szakmai szo|9á|tató osztályok épÜ|eten be|ü|i e|he|yezkedésének
racionaIizálása a szakmai szo|gáltatás és az operatív működés
hatékonyságának javítása cé|jábó|. Az egyes osztá|yok, szakmai el|átási
he|yek e|he|yezkedése szakmai, építészeti és funkcioná|is megfonto|ások
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A prcjektek az EU8jFai Unió támogatáséva|, az Euĺóp3i
Re9íträ|i5 Fęite9ztdsi Alap tá15Íinanseírczásávat ülósulnak meg.

ala n az a|ábbiak szerint módosu| a proiekt meqva|ósítása soran:
MesneÝeżés Méslévó'lélhélýézkeđés Ui elhelyezkedés

Védőnők Fĺildszint VII. emelet
Gvermekoľvosok Földszint Fĺjldszint
Igazgatőság I. emelet VII. emelet
GvősyszęÍtár I. emelet Fĺjldszint
Haziorvosok II. emelet I. emelet
Foglalkozás-
esészségügy

II. emelet II. emelet

Diabętolósia II. emelet II. emelet
Szemészet III. emelet [. emelet
Fül-oľr-sésészet m. emelet lV. emelet
Labor III. emelet lI. emelet
Rrintsen IV. emelet lV. emelet
Ultrahans IV. emelet IV. emelet
Szülészet-
nósvősyászat

IV. emelet IV. emelet

Kardiolósia IV. emelet II. emęlet
Sebészet V. emelet V. emelet
Műtők V. emelet V. emelet
Gastroentęrolósia V. emelet V. emelet



onkolóeia V. emelet II. emęlet
Pszichiátľia V. emelet VI. emelęt
Neurolósia V. emelet VI. emelet
Reumatolósia VI. emelet IIL emelet
Osteoporosis VI. emelet III. emelet
Fizioterźlpia VI. emelet III. emelet
Gyógytoľna VI. emelet III. emelet
Bőrsvósvászat VI. emelet II. emelet
Urolósia VII. emelet V. emelet
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megva|ósításának a Korányi
m2 a|apteru|etű, TBC és

Gondozó Intézet á ztetése rora

A szakmai program része az e|avult eszközpark cseréje. A projekt során
beszerzésre kerü| vá|l kimozgató készĹi|ék, Angioló9iai UH fek,
Lymphoedema keze|ő eszkoz, Terhe|éses EKG, Ho|ter, Dopp|er. A digitá|is
képaIkotó diagnosztikai eszközök DIcoM szabvány szerinti képesek.
Je|en|eg a röntgen osztá|yon ana|óg berendezés detektor van foszforĺemez
aIkaImazásával. A fej|esztés iránya a direkt digitaIizás a korszerű
technológia igénybe véte|e miatt a meg|évő PAcs rendszerhez i|leszkedés
biztosításával. A beszerzésre kerÜ|ő szakmai eszközĺjk listáját az a|ábbi
táb|ázat tartalmazza:

Eszköz megnewezése darabszám

Nőovóovászati vizsoáló szék 1

MűszerasztaI 3

DoDDler r

orvosi szék 10

Műszermosó kád 2

Vizsoá|óáov 1"2

Gvóovszerszekrénv 2

Terhe|éses EKG készüIék 1

EKG Holter 1

Keze|ő-fektető áov 2

Infúziós áqv 4

Mikroszkóo 1

Dermatoszkóo 2

UItra hano-vizsoálófei

Dĺqitá|is röntqen qéo

Rtq oéohez kapcso|ódó TV-|ánc 1

U|trahano oéo 1

Masszázsáov 2

Nvirokmasszázs készLj|ék 1

Vá||mozqatóoéo 1

További e|em a je|en|eg is fo|yó egészségfej|esztési program
kiterjesztése. A JEsz je|en|eg is havi rendszerességge| sze^lez
betegk|ubokat több témában is (reumato|ógia, csontritku|ás, addĺkto|őgia,

Á píojekte|í ä? Eurcpai Unió támogatäsé€|, af Európaí
Řegĺo^ätis Fejies?tésiA[ap tÉŕsĺinanszĺrcŽásávaI nLósuĺnak mcg.

További e|eme a komp|ex szakmai program
Sándor u. 3la szám a|att ta|á|ható, 1 010
Pulmonoloqia tköltoztetese az Aurora utcai epületbe.

Mesnevezés Meelévő :élhelyezkeđés Ui elhelyezkedés
Tüdősondozó Koránvi S. u. Földszint,I. emelet
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B.

pszichiátria). A k|ubok |átogatottsá9a a fe|újítás során megva|ósu|ó
vonzóbb közösségi tereknek koszönhetően várhatóan novekszik, va|amint
új tematikák (HPV, nőgyógyászat) is bevezetésre kerü|.

A projekt szakmai programja re|eváns és koherens, kielégíti a
megfogaImazott e||átási és szo|9á|tatási igényeket, ĺisszhangban á|l a
pá|yázati fe| hívás cé| rendszerével.

Számo|jon be a beteg-koordinációs fe|adatok e||átás és a kistérségi szintű
partneri és info-kommunikációs kapcsoIatok kiépítésérő| az e9yes
egészségügyi szolgá|tatók és szociá|is szo|9á|tatók, i||etve egyéb civiI
szervezetek kozött. Mutassa be a szo|gá|tatás szakmai tartaImát.

Kistérségi szint nem releváns, a projekt Budapesten va|ósu| meg.

A tervezett egészségfej|esztési programok bemutatása. A projekt
megva|ósítását követő 1. naptári évre vonatkozó egészségfej|esztési terv,
program bemutatása. A bemutatás része az a|ábbi táblázat kitö|tése (a
táb|ázat sorai szükség szerint bőVíthetőek). Kérjük, vegye figyelembe a
tervezett megva |ósítási dátu mot.

A JEsz Prevencióvaĺ, egészséges é|etmódda| és é|etmódváltássaI
összefüggő tevékenységeket je|enleg is végez betegk|ubok rendezéséve|. A
havi rendszerességgeI megrendezett rendezvények cé|ja a Iakosság
egészségének megőrzésének, he|yreá||ításának és egészséges é|etmódra
vá|tásának e|ősegítése' A k|ubok a he|yi igényekre fókuszá|nak, a alakosság
egészségi á||apotával, valós szükségIeteive| összhangban á|lnak. A
rendezvényeken át|agosan 20 fő Vesz részt, a tematika az alábbi
terti Ietekre fókuszá| :

. reumato|ógia

. csontritku|ás

. addikto|ógia
o pszichiátria

A projekt megva|ósu|ását követően adekvátabb környezet á||

rendeIkezésre a pro9ram fo|ytatására, ennek köszönhetően várhatóan
növekszik a résztvevők át|ag|étszáma, va|amint további témák mentén is
szervezésre kerü|nek rendezvények (HPV, nőgyógyászat).
Az a|ábbĺ táb|ázatban bemutatott tevékenységek a projekt megvalósítását
követő e|ső év minden hónapjában megva|ósításra kertjlnek. A táb|ázatban
a tevékenységek egy hónapra kerÜ|nek bemutatásra, a fentieknek
megfe|elően az összes következő hónapban megegyező tartaImú
tevékenységek kerÜ | nek megva|ósításra.
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A píojektek äz EÜrcpai Unió támogatáséval. az Eunjpai
Regĺoniilis Fejtes?tě5i AtaP tÉr9Íinanszírczá5ávat EĺósÚlđôk mca

Egeszsegfejlesztesi
akció
megva|ósításának
ir|cie íév hń\

Tevékenység rövid |eírása Az akció
indokoItsága

Cé|csoport
je||emzése
(várhatóan kik
vesznek részt
maid benne)

Várható
résztvevői
|étszám

Ev Hó
for5 05 Reumato|ógia beteg k|ub Magas esetszám,

a kerü|eti |akosság
kiemclten érinteľľ

idősebb
korosztá|y (50-
75 év)

20-25 fő

2015 05 Csontritku|ás beteg k|ub Magas esetszám,
a kerÜ|eti lakosság
kieme|ten érintett

ĺdősebb
korosztá|y (50-
75 év)

20-25 tő

201 5 05 Addikto|ógĺa beteg k|ub A kerü|etben az
át|agosnál jóvaI
magasabb a
szenvedé|ybetegek
aránya (aIkoho|,
drogok,
<zerenrceiátékôk\

jellemzően 18-
40 év kozotti
kerü|eti |akosok

20-25 fő

2015 05 Pszichiátira beteo k|ub A kerÜ|etben az
átlagosná|
maoacahh a

Az intézmény
pszich iátria
osztá|ván

20-25 fő



mentá|is
kihívásokkaI
küzdők aránva

jelenleg vagy
korábban
kezeltek

2015 05 HPV, nőgyógyászat
ismerettejesztés

A HPV és
nőgyó9yászati
szűrésnek
hangsúlyosabbá
ke|| vá|nia a
kerÜ|etben

Kerti|et női
Iakossága

20-25 fő

É p ú t etfej t esztés b e m uta tá sa :

9. A szakmai struktúrához szükséges infrastrukturális beruházás (épü|et)
bemutatása. Építészetĺ jelIemzők bemutatása, indok|ása a szakmai
e|várások és kö|tséghatékonyság aIapján (kü|önos tekintetteI a m2
korlátoknak va|ó megfeIe|és bemutatására, amennyiben reIeváns). A
bemutatást kezdje a fej|esztendő épü|et je|en|egi ál|apotának
bemutatásáva| (az épÜ|et á|laga, funkcioná|ĺs hiányosságok,
he|ykĺhaszná|ás, közművek, stb.). Az épü|et fej|esztésének indokoltságát
rész|etezze. Mutassa be az építészeti ajánlásban szerep|ő feltéteIek
te|jesítését, i||. attó| va|ó e|éréseket a tervezői nyĺ|atkozatban szerep|ő
szempontok szerint.

A he|yszínrajz szerinti 5038 m2-es Auróra utcai ingatlanon (Auróra u. 22-
28.) je|enleg egy nagyobb épület és több kisebb éptiIet á|l. A nagyobb épü|et
tarta|mazza a Józsefvárosi EgészségÜgyi Szo|gá|at (JESZ) he|yiségeit (a járó
beteg szakel|átás he|yiségcsoportjai, a fe|nőtt és házi gyermekorvosĺ
rende|őhe|yiségei, a védőnői szo|gá|at helységei) és egy patikát az 1.
emeIeten. A kis építményekben további he|yiségek ta|álhatók. A teIken
je|en|eg még 45 db feĺszíni parko|ó és park ta|á|ható. A beruházás kivite|ezési
munkái az a|ábbiak szerint oszlanak meg:

Munkák megnevezése Meńnyiség M.egys

Epítészeti bontások; vá |aszfa|a k
1 500

m2
Szakipari bontások; nyílászárók 2 200 m2
Szakipari bontások; pad|óburko|atok

6 000 m2
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Szakipari bontások; faIburko|atok 800 m2
Álmennyezet bontások 1 000 m2
Törme|ékeIszá||ítások 700 m3
pad|ók kia|akítása; hidegburko|atos

1 000 m2
pad|ók kia|akítása; szobák, közĺ. 5 000 m2
teraszburkolatok 300 m2
Be|ső fa|ak építése 2 000 m2
Uj be|ső nyí|ászárők 1 000 mf
Új kii|ső nyí|ászárók 1 500 m2
A|mennyezet építése 1 200 m2
Be|ső burko|at: csempe faIburko|at 800 m2
tetőszigete|és javítása

700 mz
BeIső fe|ü|etképzések 19 000 m2
Hom|okzat fe|újítás (hőszigete|ésse|)

2 300 m2
liftakna 30 m3
tift

2 db
biztonsági teher|ĺft a

db
EIektromos munkák I eovs
Gépészeti munkák

eqvs
Techno|ógia

1 eovs
Kü|ső á||ványok 3 000 m2
Felvonu|ás, ideigIenes me||ék|étesítmények

1 eovs
orzés, biztosítások, víz és e|ektromos energia
koItségekre e|őirányzat 1

eoYs

A fe|újítás, korszerűsítés
szerint alakulnak az egyes
(bővebben |ásd tervrajzok):

érinti az épĹi|et
épü|etszintek a

ffiszÉcHENYI TERV
Wv

minden emeletét, az a|ábbiak
projekt me9Va|ósu|ása után
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A prcjektet! az EUnipai Unió támogatásával, az turópai
Regĺonälis Pejleszté9i Alap tér5linanszírcŽásávat valósuĺoak mcg.

Helyiséc śżińtjének
neveir,

He|yiśé9
számä Hélviśéo neýe Terület

Módosított oince P.0.1 raktár-hőkozoont 58.48

P.0.2 raktár 17.o9

P.0.3 irattár 35.8

P.0.4a mentő tartózkodó 10.43

P.0.4b mosdó L,9L

P.0.4c e|őtér r,84

P.0.5a e|őtér L.4



Helyiség szintjének
neve' .:

Hélýiśég
száma ]:] Hélvisés:'neve Terület

P.0.5b WC L.7

P.0.5c öltöző 51 főre 38.64

P.0.5d mosdó 5.68

P.0.6 Közlekedő 16.96

P.O.7 e|őtér 2.3

P.O.8a ra ktá r 57.42

P.0.8b raktár 17.46

P.0.9 Köz|ekedő |éocsőház 34.4

P.0.10 e|őtér 2.27

P.0.1 2a e|őtér 1.35

P.O.12b WC 7,77

P.O.12c ö|töző 51 főre 38.53

P.0.12d mosdó 5.69

P.0.13a takarító ö|töző 9.27

P.0.13b et 3.05

P.0.1 3c WC r.78

P.0.13d mosdó 2.48

P.0.14 takarító eszköz 8.76

P.0.15 takarítószer 1 .31

P.0.16 KözIekedő 34.41

P.O.r7a raktár 5.98

P.O.17b ra ktá r 5.98

P.0.18 raktár 1r,28

P.0.19 ka rbantartás 56.99

P.0.20 E|őtér karbantaľtó tartózkodó 33.95

P.0.21 irattár 27.28

P.O.22 e|ektromos kaocsoló - mérő 18.26

P.0.23 transzformátor t9.9f
P.O.24 mérő e|őtér IĹ.24

P.0.25 szenveS 16.5

P.O.26 veszé|ves hl l||ar|ék 17.95

P.O.27 kiadó 4.3

P.O.28 kozIekedő 11.36

P.0.29 hu||adék 24.36

P.0.30 közlekedő 10,66

P.0.31 textil 18.96

P.0.32 eszköz 25.39

Módosított földszint F.0.1 varo 16.82

F.O.2 fooIalkoztató 12.99

F.0.3 szé|fooó 3.66

F.O.4 pelenkázó 5,73

WszÉcHENY| 
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A Projekteł äz Eurcpai Unió 1ámogatásáVěl, a2 Euíópai
Fegiołätis Fejt€sztěsi Aĺąp tér9Íioanszircrásáyat Ýalósuloak meg.



Hé|visé'9 1'sżi ntjéhék
navé

Hetyiség
<)álńa. l{alwisáa newa Tériilet
F.0.5 Szem wc 2.72

F.0.6 hull r.f9
F.O.7 wc, qverek wc 7.29

F.0.8 DOnA 3.91

F.0.9 szé|foqó 3.79

F.0.10 varo 50,64

F.0. 11 ms. WC 4,7

F,O,L2 TSZ 2,L4

F.0.13 szem wc r.67

F.O.14 wc. overek wc 4.85

F.0.15 e|őtér 1.65

F.0.16 ra ktá r 4.56

F.O.r7 KözIekedő |éocsőház 37.63

F.0.18 DOrta 4.43

F.0.19 szé|foqó 6.O7

F.O.20 e|őcsarnok 78.49

F.O.2t taksz. 2,32

F.O.22 e|őtér 2.9

F.0.23a et 3.11

F.0.23a ffi wc 1.66

F.0.23c not wc L.57

F.O.24 |éocsőtér 16.62

F.0.25 kozIekedő 9.42

F.0.26 trjdőoondozó 20.95

F.0.27 tüdőqondozó raktár 26,f2

F.1. 1 terhes qondozó fo.48

F,I,2 csecsemő qondozó 20.57

F.1.3 fektető 12,3

F.t.4 overmekorvos 19.73

F.1.5 overmekorvos 20.0r

F. 1.6 overmekorvos t9.72

F.T.7 beteo i rá nvító teIefonközoont t4.77

F.1.8 beteoiránvító 8.39

F.5.1 büfé 4r.4

F.5.2a szé|foqó 2.95

F.5.2 officina 36.7r

F.5.3 tanácsadó 9.O2

F.5.4 átvevő L.32

F.5.5 oonov. 2.56

F.5.6 veov 1.59

F.5.7 raktá r 2.69

F.5.8 raktá r 2,69
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Á prcjekte| äz EUrcpai Unió támogatásáva|, az Éaíópai
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ľ|etyiség szintiének
neve i ,t1,,

He|yiség
šzámä He|viséq neve Terület

F.5.9 kozl. 76.O2

F.5.10 ovári készítménv raktár 14.46

F.5.1 VenVezo ovooVszeľvlzso. 20.47

r.5.12 mosdó 3.25

F.5.13 mosooató 3.75

F.5.14 e|őtér 3.84

F.5.15 tartózkodó 4.44

F.5.16 ra ktá r 25.97

F.5.17 üz|et 3' 27,6

F.5.18 üz|et 2. L5.73

F.5.19 üz|et 1. 25,63

F.5.20 raktár 6,57

Módosított I' eme|et 1.0.1 Váró 92.3

t.o.2 ms. WC 4.45

1.0.3 NőiWc 3.93

1.0.4 FfiWC 7.66

1.0.5 mosdó 7.O7

1.0.6 ktizIekedő 46.O4

1.0.6a előtér 6.68

1.0.6b oltozo 2.6

1.0.6c mosdó 3.69

1.0.7 Lépcsőtér L6,75

1.0.8 mosdó 5,77

1.0.9 varo 66.93

1.0.10a el. 6.05

1.0.10b ö|töző 30 főre 2L.9L

1.0.10c mosdó 4.56

1.0. 10d WC -L.O

1.0.10e mosdó 1.95

1.0.10f teakha 4.26

1.0.10q tart. 6.47

1.0. 11 előtér 1.86

L,O.I2 Koz|ekedő |éocsőház 39,23

1.0.13 e|őtér 2.25

1. 1. 1a Háziorvos 1. f0.94

1. 1.1b Kartonozó- fektető 20.58

]-t.2a háziorvos 2. 20.64

r.1.2b Kartanaző- fekľeľő 20.6

1.3a háziorvos 3. 20.44

1.3b Kartanaző- fcktctő 20.8r

7.7.4a Háziorvos 5. 20.44

r.r.4b kartonozó- fektető 20,9

W:W
Á projekteB az EÜrcpai Unió támogatáséVa|' a2 EÚÍ'jpai
Rcgĺonätis F€jle*té5i A[ap |.áÍ5ÍinanszircZásvaI E|ósulnak meg.



He|yiség szinrtiénék
néva]': ,') 

'|1::| 
,)., |::; I l ]]].]

He|yiség
sżámä . Helviséq ńéýé Täŕĺi|ét

1.1.5a háziorvos 6. 18.38

1.1.5b Kartonozó- fektető 15.54

1.1.6a szemeszet 17.13

1.1.6b

r.\.7a

vetkőző 3.18

sötétszoba 77.47

r.7b raktár 2,88

1.1.8a szemészet t7,L3

1.1.8b vetkőző 3.19

I,2,I tLidőoondozó 20.6

t.2.2a tüdőqondozó 16.89

L.2.2b vetk. 3.4

L2.3a tüdőqondozó 16.89

r.2.3b vetk. 3.4

1.2.5a tÜdőqondozó 18.02

1.2.5b vetk. 3.4

I.2.5a tÜdőoondozó 18,02

1.2.5b vetk. 3,4

7,2.6 tLidőoondozó 16,27

t.2.7 tĺidőoondozó 2r.o3

Módosított II. eme|et 2.0.r Váró 92.r8

2.O.2 NőiWc 8.52

2.O.3 FfiWC 7.66

2.O.4 diszoonibilis 6.39

2.0.5 varo 97.2r

2.O.6a e|őtér 6,03

2.0.6b oltöző 30 főre 27,87

2.O.6c mosdó 4,56

2.O.6d WC 1.6

2.0.6e mosdó 1.95

2.0.6f teakha 4.O8

2.O.6a tart. 6.88

2.o.7 e|őtér 1.69

2.0.8 KozIekedő |éocsőház 39.54

2.O.9 e|őtér 2.16

2.1.Ia FoolaIkozás eoészséoüov 17,08

2.r.tb vetk. Ĺ,26

f.]-Ic vetk. 1.89

2.r.2a Bőrqvóqvászat 16.98

2.t.2b vetk. 2.96

2.t.3a Bőrovóqvászat 17.o8

2.1.3b vetk. t.28

2.t.3c vetk. 1,88
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He|yiség szintiének
náüe

Helýiség
szárna Helviśéo neve TéŕiilÉt

2.7.4a Bőrovóovászat 17.o3

2.r.4b vetk. 2-94

2.I.5a Bőrovóovászat soeciá|is keze|ő 17.08

2.1.5b vetl(, t.f9
2.1.5c vetk. 1.9

2.7.6a Bőrqvóqvászat qondozó 17,24

2.7.6b vetk. 1.53

2.1.6c vetk. r.32

2.L7a Diabeto|óoia 17.26

2.r.7b vetk. 2.89

2. 1.Ba onko|óoia 17.26

2.1.8b vetk. 3.19

2.L9a BeIovóovászat T7.I3

2.1.9b vetk. 3.24

2.t.9c raktár 6.5

2. 1 .10a Karĺ1ia|őnia 17.rA

2. 1. 10b vetk. 2,98

2.1.1la Kardio|óqia műszeres 35.16

2.!.ttb mosdi L.8f

2.1.11c vetk. 2.9t

2.1.11d vetk. 1.3

2.2.1 labor 4r.56

2.2.2 labor 4t.5r

Módosított III. emelet 3.0.1 varo 78.tr

3.O.2 hull. 2.82

3.0.3 takszer 3.O2

3.0.4 Ffi wc 3.7

3.0.5 not wc 3.7

3.O.6 Eszkoz 4,81

3.O.7 e|őtér 2.26

3.0.8 Koz|ekedő |épcsőház 39.23

3.0.9a mr ottozo 6.3

3.0.9b ffi m. 3.14

3.0.10 e|őtér t8.7r

3.0.1la női o|t. 4.85

3.0.11b not m 3.34

3.0.13 ms. 4.36

3.O.r4 e|őtér 1.86

3.O.15a e|őtér 6.06

3.0.15b o|tozo JU ľore 2L,9

3.0.1 5c mosdó 4.56

3.0.15d WC LO
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He|yiség śzińtiének
neve rr i, ,l

He|yiség
sżámä,.,. Hélviséđ]ńévé TeľÜlet

3.0.15e mosdó 1.95

3.0.15f tart. 6.69

3.0.15o teakha 4.4

3.0.16

3.1.1a

váró-betegirány-íto

Rel lmatn|ónia

36.45

L7

3.1.1b vetk. 1.3

3.1.1c vetk. 1.83

3.t.2a Reumato|óoia 17

3.1.2b vetk. 2.94

3.1.3a Reumato|óoia 16,95

3.1.3b vetk. 1.35

3.1.3c vetk. 1.8

3.t.4a osteooorosĺs L7.09

3.t.4b vetk. 2.96

3.2.!a ovoovtorna 41.83

3.2.Ib szertá r 5.03

3.2.2 ovóovtornászok 9.35

3,2.3 eovent torna 13.47

3.2.4a fizikoterápia 60.44

3.2.4b ra ktá r 2,7

3,2.5 nővérdoIoozó t2,r4
3.2.6 naqvfrekvenciás keze|ő 10.03

3.2.7a masszázs fénvterápiás keze|ő 38.54

3.2.7b előtér 3.26

3.2.8a el. 3.4t

3.2.8b et. t.47

3.2.8c zsilio 1.31

3.2.8d aszeotikus 6.5

3.2.9a 4 áqyas szoba infúziós keze|ő 3r.72

3.2.9b vetk. 2,98

3.2.10a 2 áqvas szoba infrjziós keze|ő t7,Ĺ3

3.2.10b vetk. 3.28

3.2.LIa 2 áovas szoba infúziós kezelő 17,I3

3.2.11b vetk. 2.97

Módosított IV. eme|et 4.O.r Váró 78.23

4.O.2 ms. 4.44

4.O.3 FfiWC 3.71

4.0.4 NőiWc 3,77

4.0.5 raktár 4.82

4.0.6 e|őtér 2.26

4.0.7 Koz|ekedő |éocsőház 39.23

4.0.8 not wc r.44
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Hélyiség sż!nliéńek
ngve : t.:'::t):'l

He|yiség
śżáma l'

,i.::.:,
Helýiséo névé Teř.iIet

4.O.9a ffi wc r.44

4.0.9b oissoir 2.03

4.0.10 mosdó 2.84

4.0. 11 tsz 3.8

4.O.t2 hull. 4.45

4.0.13 Váró 79

4.O.r4 e|őtér 2.O7

4.I.Ia noovoovoovaszat 17.22

4.1. lb vetk. 1.33

4.1.Ic mosdó 1.5

4.7.2a nőqvóqvászatĺ u|trahanq t7,tf
4.1.2b vetk. r,87

4.!.2c vetk. 7.29

4.L3a noovoovaszat 17,T8

4. 1.3b vetk. 1.3

4. 1.3c mosdó 1.58

4.t.4a terhes oondozó L7.L4

4.t.4b vetkőző 3.28

4.1.4c ra ktá r 6.52

4.I.5a F-O-G T7.I3

4.1.5b vetk. 2.6

4.1.5c raktár 6.52

4.1.6a F-o-G előkészítő audio|óoia Ĺ7,L3

4.1.6b vetkőző 3.53

4.t.7a F-O-G L7,I3

4.r.7b vetk. 1.3

4.1.7c vetk. 1.86

4.1.8a A||eroo|óoia L7.L3

4.1.8b vetk. f .94

4.2.Ia mammooráfiás u|trahano 12.65

4.2.rb vetk. 2.74

4.2.2a mammooraÍla 17.o7

4.2.2b vetk. r,z1

4.2.2c vetk. 1.51

4.2.2d sötétkamra 4.7r

4.2.3a Átviláoító röntoen 20.3

4.2.3b vetk. 3.27

4.2.3c vetk. 2.48

4.2.3d mosdó 4.O2

4.2.3e előkész. 9.26

4.2.4 IeIetező 15.55

4,2.5 Beteqirányító munkatér 40,85
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Helýiśég s,.zintjének
nevg r ,, 1: r::,:;::i',, . :::

He,tvisés
szama Helviséq neve Terület

4.2.6a 2 mh fe|véteĺi 28.01

4.2.6b vetk. 2.04

4.2.6c vetk. 2.8r

4.2.7a csont denzitometria 16.83

4.2.7b vetk. 3.2

4.2.8a ultrahano 16.93

4.2.8b vetk. r.24

4.2.8c vetk. 1.55

4.2.9 Danorama rontoen 6.44

Módosított V. eme|et 5.0.1 Váró 78.39

5.0.2 NőiWc 9.09

5.0.3 FfiWC 8,44

5.0.4a ffi wc 1.44

5.0.4b oissoir 2.03

5.0.5a mosdó f .84

5.0.5b nor wc r.2t
5.0.6 Váró 83.72

5.0.7a e|őtér 6.06

5.0.7b ö|töző 3o főre 2r.9

5.0.7c mosdó 4,56

5.0.7d WC 1.6

5.0.7e mosdó 1.95

5.0.7f teakha 4.08

5.O.7q tart. 6.69

5.0.8 előtér 2.O3

5.0.9 KözIekedő- |éocsőház 39.23

5.0.10 e|őtér 2.34

5.1. 1a orocto|óoia 16.97

5.1.1b vetkőző 1 .31

5.1.1c vetkőző t.a4

5.1.2a nroctolóoia t6.92

5.1.2b vetkőző 1.85

5.t.2c vetkőző I

5.1.3a oasztroentero|óoia 16.97

5.1.3b vetkőző 3.21

5.1.4a oasztroenterolóoia 16.97

5.1 .4b vetkőző 2,94

5.1.5a műtő 34,74

5.1.5b sterĺlĺzá|ó 10,04

5.1.5c előtér 1.95

5.1.5d tartózkodó 7.87

5. 1 .5e bemosakodó 20.6
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He|Visés szintiéńék
nevet.

Hé|ýiséi
száma

t. ,,.. ,,)

He|ýiśéo ńéýé Téi.i|ét

5.1.5f e|őt. vetk. 5.72

5.1.6a sebészet L6.94

5.1.6b e|őtér 1.8

5.1.6c e|őtér 1.06

5.1.7 oiosze|ő 17.92

5.1.8a sebészet 19.61

5. 1.8b előtér r.a4

5.1.8c e|őtér 1.06

5.1.9 sebészet 20.56

5. 1. 10a sebészet 17.49

5.1.10b e|őtér L,87

5.1.10c e|őtér t.32

5. 1.1 la uro|óoia diszponibiĺis L7,T7

5.1.1 1b vetk. 3.31

5.1. 1lc raktár 6.77

5.1.12a uro|óqia L7,L6

5. 1.12b vetk. 3.04

5. 1.13a urotoora musz. vrzso. t7.2

5. 1. 13b moso 8.85

5.1.13c e|őkészítő 7.7r

5.1.13d mosdó 3.35

5.1 13e vetk. 3,03

Módosított VI. eme|et 6.0.1 Váró 92.O3

6.O.2 NőiWc 9.09

6.0.3 FfiWC 8.44

6.0.4 nor wc 3.95

6.0.5 Ffi wc 3.83

6.0.6 Eszkoz 3.46

6.O.7 hull. 2.82

6.0.8 takszer 3.O2

6.0.9 Váró 78.83

6.0.10 e|őtér 2.O3

6.0. 11 Köz|ekedő- |éocsőház 38.99

6.O.r2 e|őtér 2.26

6.1.la Neuro|óqia 1,7,06

6.1.1b raktár 1.31

6. 1. 1c vetkőző 1.81

6.L2a Neuro|óoia L7.O7

6.1.2b vetkőző 1.86

6.L.2c rakt. 2.O7

6.1.3a Csooortszoba 34.86

6.1.3b raktár 3,33
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Hélyiség szintiének
nanra',: 1' :': :':t:):t)

ľlé'jvisés
szama rl ľ|élviséq neýe lľérĺilét

6. 1.3c vetkőző 3.04

6.L4a Diszoonibilis 17.06

6.L.4b vetkőző 3,01

6.1.5a

61th
Diszponibilis L7,O7

veÍkŕiző 3.01

6.1.6a Csooortszoba 34.62

6.1.6b raktár 3.03

6.1.6c vetkőző 3.35

6.t.7a Addicto|óqĺa 16.98

6.t.7b vetkőző 2.L8

6.1.8a Addicto|óqia t7.o3

6.1.8b raktár 1.55

6.1.8c vetkőző r.54

6.1.9a beteoe||átók 17.32

6.1.9b vetk. f ,97

6. 1. 10a addicto|óoia 17.47

6. 1. 10b vetk. 1.52

6. 1 .10c vetk. .|. OO

o.l 1la addicto|óqia t7.32

6.1.1 1b vetk. f .96

6.]-Iza addicto|óoia 17.27

6.1.12b vetkőző 2.56

6.L.1.2d raktár 6.5

6.1.13a oszichiátria- oszicho|óqus 17,O7

6.1.13b vetkőző 3.34

6.1.13c raktár 6.5

6.1.14a oszichiátria- oszicho|óous 17,27

6.1.t4b vetk. 3.05

6.1 15a oszichiátria- oszicho|óous 17.02

6.1,15b vetk. r.54

6.1.15c vetk. 1.69

6.1.16a beteoe||átók 17.I2

6.1. 16b vetk. 3,O4

Módosított VII. eme|et 7.O.r Kozlekedő 99.56

7.O.f Ffi mosdó 3.79

7.O.3 Ffi mosdó 3,79

7.O.4 ffi mosdó 1.8

7.O.5 Női mosdó 1.94

7.O.6 e|őtér 1.89

7.O.7 KözIekedő |éocsőház 39.06

7.0.8 előtér 2.ra

7.3.1 orvos ioazqató 20,61
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He|ýiség szin{iénék
ne]lte r l" He|ýisés neve Teřii|ét

7,3.2 titkársáq 20.32

7.3.3 főiąazqatő 20,32

7.3.4 minőséqiránvítás és tűzvéde|em 20.63

7.3.5 humánüov 20.5

7.3.6 humánüov 14.68

7.3.7 oazdasáoi iqazoató tL.67

7.3.8 titká rsáq 13.95

7.3.9 oénzĺjovi vezető t2.75

7.3.IOa Denzuov 24.8

7.3.LOb oénztár 2.9t

7.3.LI anvao oazdá|kodás 20.56

7.3.r2 műszaki- üzeme|tetési 2r.o4

7.3.13 informatika 18.05

7.3.I a informatika 22,6

7.3.r4b szerver 6.33

7.3.r5 ĺrattár 6.31

7,3.L6 e|őtér 6,8

7,3.L7 vezető védőnő L2.6

7.3.L8 védőnői iroda 2t.42

7.3.r9 intézetvezető védőnő 42

7.3.20 előadóterem 95.82

Tervezett oépészeti szint G.1 hiítőoéo 1. 64.9

Nem módosított G.1 Iaoostető 135.29
Kivite|i terv során
vá|tozott! G.10 |éocsőtér 18.98

G.11 qázfooadó 3.27

G.I2 |éokeze|ő - aooreoátor 131.95

G.13 Iaoostető 734.8r

G.2 |éokeze|ő 1. 64.7

G.3 kazánház 35.59

G.4 oéoészeti |éocsatornák 18,22

G.5 Iiftqépház f9.4r
G.6 et 1,51

G.7 et 4.1.8

G.8 füstmentesítő oéoház 7.O2

G.9 steriIező 7.L4

A tervezés és a kĺvite|ezés során a pá|yázati fe|hívás e|várásai teljesü|nek.

Projekten kívriIi tevékenységként megVa|ósul egy bővítmény építése,
ahova átkö|tözik a korábban em|ített gyógyszertár. A bővítményben helyet
kapnak bérbe adható Íjzlethe|yiségek is.

A Prcĺektel az EUrcpai Unió támogatäsáva|, az E!ĺipai

W

Regío^äti9 F€iteszté5i AtaP térsĺinan9zircŽásávat YtslósUĺłak meg.



r0. Úi építés esetén: a fejlesztés sztikségességének alátámasztása (miért
nem a|akítható át, újítható fe|, haszná|ható a je|en|egi épület). Az új építés
koltséghatékonyságának bemutatása. Ingat|ankivá|tás esetén részletezze
a kiváltott ingat|an jovőbeni hasznosítását3.

Új epĺtes a projekt kapcsán nem torténik.

Eszköz-, IT és irányításĺ rendszerfejlesztések bemutatása :

11. A tervezett szakmai struktúrához szükséges, meglévő és a projekt
keretében beszerezni kívánt tárgyi fe|téte|ek bemutatása (9ép-műszer,
bútorzat). Indoko|ni szÜkséges az egészségügyi és nem közvetĺenü|
egészségÜgyi szo|gá|tatáshoz kapcso|ódó fej|esztés esetén is a fe|adat
e|látáshoz beszereznĺ kívánt eszkozök szükségességét, szakmai
minimumfe|téte|ekhez va|ó i|leszkedését. A meg|évő eszközökné| térjen ki
tárgyi fe|tételek je||emzőinek bemutatása (gép-műszer, bútorzat á|lapota,
ebből fakadó problémák, korszerűség, é|etkor, amortizáció mértéke).

Üzemi gépek, berendezések, felszerelések:
A projekt keretében beszerzésre kerÜlő, szakmai munkához kapcso|ódó
gépeket, eszközöket, berendezéseket és feIszereléseket az alábbi
táblázatban kerÜ|nek bemutatásra.

W 
szÉcHENYl TERv

meg, me|ynek során meg|évő
szükséges, a kivá|tott he|yiség

A p.ojekte|. äz EÜrópai Unió 1ámogatásával. a2 EuĺópBi
ĺtegionäli5 Fcitesztisi A[ap té15íinanszirczásávat yaló5Ulnôk meg.

3 Amennyiben a projekt keretében o|yan infrastrukturá|is fejlesztés va|ósu|
he|yiségek kiváltása történik (lásd meg|évő tornaterem kivá|tása) részletezni
jövőbeni hasznosítására vonatkozó e|képzeléseket is'

,ffi$
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Nőgyógyászati vizsgáló
szék 1

á||ítható háttám|ájú,
e|ektromosan á||ítható
magasság

Je|en|eg nem á|| rendelkezésre,
hpv szűréshez szükséges (köte|ező
fe|adata a védőnőknek)

MűszerasztaI 3 2 po|cca|, ĹiveglappaI
a meg|évőek elhaszná|ódottak'
korszerűbb eszkoz beszerzése
szükséqes-cseréie indoko|t

Doppler 1 Típus: L150
a meg|évő e|használódott'
korszerűbb eszkoz beszerzése
szÜkséoes-cseréie indoko|t

orvosi szék 10 magas háttám|ás
a meglévőek e|haszná|ódotta k,
korszerűbb eszköz beszerzése
szükséoes-cseréie indokolt

Műszermosó kád 2 fém 2 tá|cás
a meg|évőek e|haszná|ódottak,
korszerűbb eszköz beszerzése
szükséoes-cseréie indokoIt

Vizsgálóágy I2 műbőr kárpitta|, fejrésze
á|lítható

a meg|évőek e|haszná|ódottak,
korszerűbb eszkoz beszerzése
szÍlkséoes-cseréie indokolt

Gyó9yszerszekrény 2
üveges, zárható, 2 ajtós,
fém

a meg|évőek e|haszná|ódotta k,
cserejük indoko|t a mindennapos
ioénvbevéteI miatt

Terhe|éses EKG késztjlék 1 12 csatornás EDAN
a meg|évő e|haszná|ódott,
többször fe|újított, cseréje indoko|t
a mindennapos iqénybevéte| miatt

EKG Holter 1 2 pó|usú
a meg|évő rendkívÜl gyorsan
elhasználódik, fokozott
ioénvbevéteI miatt indoko|t

Keze|ő-fektető ágy 2
műbőr kárpitta|, fejrésze
á||ítható

a meg|évő nem á||íthati'
korszerűbb eszköz beszerzése
szÜkséoes-cseréie indokoIt

Infúziós ágy 4
műbőr kárpittaĺ,
fejtám|ája á||ítható 50 cm
maoas

a meg|évők e|haszná|ódottak,
korszerűbb eszkozok beszerzése
szÜkséoes-cseréie indokoIt



Iroda i berendezések és felszerelések :

A projekt keretében beszerzésre kerü|ő, irodai és
gépeket, eszközöket, berendezéseket az a|ábbi
bemutatásra:

ffi--!^..-
ffiř ffl $ł ffi c7El-t|ÉNY| TERVreffi r,ĺ.Ll't |f

Y

háttértámogatást segítő
táb|ázatban kertiInek

Mikroszkóp 1 Primo Star Zeiss
a meg|évő e|haszná|ódott, cseréje
indokolt a mindennaoos
iqénvbevéteI miatt

Dermatoszkóp f Heine Delta 20
a rende|kezésre á||ó eszköz
e|avult, nagyobb fe|bontású
czfikcéneę

UItra hang-vizsgálófej 1
angio|ógiai vizsgá|atokhoz
Hitachi készÜ|ékhez fokozott betegigény kie|égítésére

Digitá|is röntgen gép 1
direkt digitá|is képaIkotó
rendszer tovább bővítése

a je|enlegi csak fe|e részben
digitá|is, komp|ett digitaIizáció
meova|ósítása szÜkséoes

Rtg géphez kapcso|ódó
TV-|ánc csere 1

a meg|évőek e|haszná|ódottak,
cseĘük indoko|t a mindennapos
ioénvbevéte| miatt

U|trahang gép 1 US 10 Cosmogamma megnövekedett betegszám
kie|égítésére beszerzése szükséges

Masszázságy f
á||ítható magasságú
|ábakkaI

korszerű eszköz beszerzése
szuKseges

Nyirokmasszázs készü|ék 1

12 kamrás gradĺens
rendszerű,
ĺdőkapcso|óva|,
nyomásszabá|yozóva|,
manométerrel

Je|en|eg nem álI rende|kezésre,
fokozott betegigény kie|égítésére
beszerzése indoko|t

VálImozgatógép 1 Artromot típusú
Je|en|eg nem á|| rende|kezésre,
fokozott betegigény kie|égítésére
beszerzése indokoIt

Irodai berendezések és felszerelések

ÍróasztaI 30 irodai/orvosi
a meglévőek elhaszná lódottak,
csere indokoĺt a mindennaoos
ioénvbevéteI miatt

SzámítógépasztaI 5 irodai
a meg|évőek e|haszná|ódottak,
csere Indokolt a mindennapos
ioénvhevéře| miařľ

Kartontáro|ó szekrény 10 fa, 5 fiikos
a meg lévőek e|haszná|ódottak,
csere indokolt a mindennapos
iqénvbevéte| mĺatt

Szék (tám|ás) 35 orvosi, mosható
a meg|évőek eIhasznáĺódottak,
csere indokolt a mindennaoos
ioénvbevéteI miatt

Forgószék 18 á|lítható magasságú
a meg|évőek e|haszná|ódotta k,
csere indokolt a mindennaoos
ĺqénvbevéte| miatt

Fotel 4 kárpithuzattaI
a meg|évőek e|haszná|ódottak,
csere indokolt a mindennapos
iqénvbevétel mĺatt

Számítógép 50 4 GB RAM, 5OO GB HDD,
LAN kártya

a meg|évőek elavu|tak, csere
indokolt a mindennaoos
ioénvbevéteI miatt

tltözőszekrény 50 fa, beépített 4 ajtós
a meg|évőek e|használódottak,
csere indokolt a mindennaoos
ioénvbevéte| miatt
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12.A beszerzendő eszközök tekĺntetében mutassa be az IT specifikációva| való
megfeIe|ést.

5.sz, Segédĺetnek való megfeĺelés :
A projekt keretében á|ta|ános orvosi és adminisztrációs munkaá||omások
kerü|nek beszerzésre, me|yek az elvárt műszaki követelményeknek
megfele|ően az a|ábbĺ paraméterekke| rende|keznek:
- PC követe|mények: kétmagos processzor, 4GB RAM, 500GB SATA HDD,
lGbit/s lÁN kártya, DVD-ROM o|vasó, magyar bi||entyűzet, optikai egér,
min. t7" TFT monitor,
- Képmegtekintő munkahe|yek esetén a második TFT monĺtor 2L,,fekete-
fehér, vezér|ő kártyáva| (a megje|enítendő kép fe|bontását támogató)

13. Mutassa be a Digitá|is képaIkotó diagnosztikai berendezések minimum
koveteI ményeĺnek va|ó megfeIe|ést.

A JESZ-né| je|enIeg meg|évő korszerű
fé|digitális foszfor|emezes képaIkotó RTG
mobi|detektoros direkt digitá|is rendszerűre.
Elemei:

eIvárásoknak nem megfele|ő
készü|ék fejIesztése korszerű

- 2 db |eletező munkaá||omás (kétmagos processzor, 4GB RAM, 500GB SATA
HDD, lcbit/s LAN kártya, DVD-ROM olvasó, magyar bi||entyűzet, optikai egér,
min. L7" TFT monitor)
- a munkaá|lomásokhoz második TFT monitor 21,, fekete-fehér, vezér|ő
kártyáva| (a megje|enítendő kép feIbontását támogató)
- nagyfe|bontású videokártya
- 1 db PACS server
- 3D/4D u|trahang-diagnosztikai berendezés (DICOM ka|ibratio)
- detektor- 35x43 cm kazetta méretnek megfe|e|ő, 16 bit/pixe| fe|bontású
- két munkahe|yes + BUCKY fe|véte|ező berendezés.

A pá|yázati felhívás 5. számú segédletben rész|etezett e|várásoknak megfe|elő
beszerzésre kerü| sor. A rendszer működtetése során a járóbeteg-szake||átó
intézményekben radio|ó9us szakorvos és radio|ógiai szakasszisztensek
jeIen|éte megoIdott.

t4. A je|enlegi informatikai rendszer bemutatása (hardware, medikai
rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra je|en|egi á||apota, hiányosságai,
stb.)

A rende|ő szakeIlátási és betegfe|véteIi terÜ|etein betegadminisztrációs
tevékenységet támogató számítógépes há|ózat épü|t ki a központi te|ephe|yen.
Ez a rendszer bár fizĺkaiĺag érintkezik, |ogikailag függet|en a rende|ő gondozói,
fog|a|kozás-egészségügyi, a|ape||átási, gazdasági és humánpolitikai terÜ|eten
működő számítógépes aIrendszereĺtő|. Ezek az aIrendszerek időben fÜggetlenÜ|
a|akultak ki egymástó|. Je|en|eg a kü|önboző szoftvereket kü|önböző szerverek
szo|gálnak kĺ. A há|ózat 2001-ben kiépített strukturá|t Cat5 100Mbps,
végpontjaink száma azonban fejlesztésre szoru|. Nem mego|dott a te|ephe|yek
közötti adatkapcso|at sem. A fe|haszná|óĺ o|da|on a számítógépek át|agéletkora
2-3 év, fej|esztéstik időszerű.
Az intézmény rende|kezik egy b|ade (modu|áris fe|építésű) szerverre|, amin
VMWARE-re| kerÜ|t kĺa|akításra virtuaIizációs környezet. A szerver paraméterei
a kovetkezők: w
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Eszköż Däŕäb.

Modular Server Chassis MFSYS25 1

Intel 1000W Power Supply 4

Intel Silver Tool-less slidino Rail kit for Multi-Flex Server
Svstem

1

Seagate 500G8/SAS-7200 - 16mb-CONSTELLATION
7)On 1

t4

Intel Xeon Processor E5620 (12M Cache, Z. OGHz) BOKSZ 4

Kingston 8GB 1333MHz DDR3 ECC Reg w/Parity CL9 DIMM
f)llaI Rank v4 w/Thprm Spnęnr

t2

Intel Modular Server Comoute Module MFS5520VIBR 2

Intel Modular Server LUN Copier Paper Pack ID Key

Intel Modular Server Shared LUN Paper Pack ID Key 1

VMware vSphere Essentials VMW4ESSPLUSP, 1

MS OEM Windows Server 2008 Standard R2 64Bit x64
+sCAL HUN

1

Conteg á|ló rack i7 L9" 45U 800*1000 mm Fekete I

Je|en|eg virtuá|is környezetben fut a tartományvezér|ő (DC), adatbázĺsszerver
(Ms SQL)' aIka|mazásszerverek és backup szerver.
Az adatbázisszenter szolgálja ki a medikai o|da|on |évő kb. 80 db
számítógépet, ami a betegellátás terü|etén 2001-ben bevezetett Meditcom
a|ka|mazást támogatja' Az ambu|áns, röntgen és recepciós modu|okka| az
Aurórai utcai te|ephe|yet 90olo-ban |efedi, az adatbázis mérete je|en|eg 430
GB. A gondozók a BsI Főnix programját használnak fizikai|ag is kÜ|öná||ó
szerveren' mivel a 2 rendszer nem átjárható, így cé|, hogy a gondozókat is
átál|ítsuk a Meditcom szoftVerre' ami már a|kaĺmas a speciális gondozási
követeI mények doku mentá |ásá ra.

Kommunikációs a|rendszer koti össze a medikai Meditcom programot a
Iabor diagnosztikai aIrendszerre|, ami |ehetőséget biztosít az onIine
e|őjegyzésre és a |e|etkommunikációra is az a|ape|látás fe|é is akár. A
kommunikációs alrendszer működéséhez egy PoLIP alkaImazásszerver
Üzeme|, ami egy vékony k|ienses, Web a|apú szolgá|tatás, fix, dediká|t IP
címme| rende|kezik.

Gazdasági terÜleten a cT Ecostat programrendszer Van haszná|atban.
Legfontosabb je||emzője, hogy |efedi a te|jes gazdasági terri|et számítógépes
fe|adatait. Fontos, hogy modu|jai mindenkori verziói megfe|e|nek a
törvényeknek.
A rendszer hiányosságai e|sősorban a leterhe|t UTP há|ózatbó| adódnak. 2000-
ben nem erre a kapacitásra |ett megtervezve a há|ózat.

15. Mutassa be a tervezett informatikai fej|esztéseket, az ĺnformatikai rendszer
iIleszkedését a tervezett szakmai struktúrához, i||etve a tervezett
munkafo|yamatokhoz. Mutassa be, hogy a tervezett informatikaĺ eszkĺjz
hogyan fe|e| meg a pá|yázati fe|hívásban előírt követelményeknek (Felhívás
5' sz. Segédlete).

I nfo rm a tĺ ka i fej l e sztése k be m utatá sa :

A fe|haszná|ói (medikai) olda|on |évő kb. 80 db számítógép át|agé|etkora 5-6
év, fej|esztésÜk időszerű. A szakrende|őkben az orvosok és asszisztensek
rende|kezésére rende|őnként 1 db számítógép és 2 db monitor ál|. Ezt
fej|esztésre szoru|, cé|, hogy minden rende|ő fe| |egyen szere|ve 2 db
számítógéppe|, így nem ke|| egymásra várniuk a betege||átás közben.

W
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A projekt keretében 50db szemé|yi számítógép kerü| beszerzésre a
IegeIavu|tabb informatikai eszközá|lomány korszerű eszközökkel történő
továbbfej|esztése céljábó|. A fej|esztésnek köszönhetően várhatóan növekszik
az adminisztráciő és az Ügyvite| hatékonysága, je|en|eg az e|avu|t gépá||omány
észrevehetően |assítja a fo|yamatokat, a gyakori operációs rendszeri fagyások,
a kevés memória mind megnehezítik a napi ügymenetet. Napjaink irodai
informatikai e|várásainak megfe|elő konfigurációvaI rendelkező (4 GB RAM, 500
GB HDD, LAN kártya) aszta|i számítőgépek koszönhetően zökkenőmentessé
válhat a gyógyító tevékenységeket támogató informatikai háttér Üzeme|tetése.

5.sz. Segédletnek való megfeĺelés:
A projekt keretében á|ta|ános orvosi és adminisztrációs munkaá||omások
kerü|nek beszerzésre, me|yek az e|várt műszaki kovete|ményeknek
megfe|e|ően az a|ábbi paraméterekke| rende|keznek:

- PC kovete|mények: kétmagos processzor, 4GB RAM, 500GB SATA HDD,
lGbit/s lÁN kártya, DVD-ROM o|vasó, magyar bi||entyűzet, optikai egér,
min. 17" TFT
monitor,
- Képmegtekintő munkahelyek esetén a második TFT monitor 2I,, fekete-
fehér, vezér|ő kártyáva| (a megjeĺenítendő kép fe|bontását támogató)

16. A megva|ósítandó minősé9- és vá||aIatlvezetésirányítási rendszer
bemutatása, mutassa be, hogy a bevezetni kívánt minőség- és
vá||alat/vezetésirányítási rendszer mennyiben feIel meg a FeIhívásban
szerep|ő szempontoknak és az hogyan kapcso|ódik a projekt cé|jaihoz.

A JESZ je|en|eg is az ý|SZ EN ISo 9001:2009 szabvány szerint működik,
minőség- és vá||a|atlvezetésirányítási rendszer je|en projekt keretében nem
kerü| bevezetésre. A gazdá|kodás és könyvvezetés szabá|yozottságát biztosító
szabá|yzatokkaI rende|kezik, kieme|ten számvite|i vonatkozásban (Számvite|
po|itika, Pénzkeze|ési szabá|yzat, Le|tározási szabá|yzat, Selejtezési szabá|yzat,
Ertékelési szabá|yzat). A törvényi vá|tozások a|apján a szabá|yzatok
fe|ü|vizsgá|ata, korszerűsítése fo|yamatosan történik. Függetlenített beIső
e||enőr Van' a ľ',lÁx évente, a NAV időszakosan el|enőrizi az intézményt. A
vezetői e||enőrzés és a fo|yamatba épített szakmai elIenőrzés rendszere
kiépített, az e||enőrzések a|apvető hiányosságokat nem ál|apítottak meg.

Személyi feltételek bem utatása :

L7. A tervezett szakmai struktúrához szÜkséges személyi fe|téte|ek
biztosításának bemutatása (jogviszonyok, mennyiség, szakképzettség, új
munkaerő fe|véte|e, munkamegosztás hatékonysága, képzési,
továbbképzésĺ igények, stb.), projektmenedzsment bemutatása.

Szakmai szeméIyĺ feltételek biztosítása
A JEsz szervezeti fe|építése megfe|e| az intézmény méretének és

tevékenységének. A|acsony az alkaImazottak f|uktuációja, az sz\sz
rész|etesen tarta|mazza a szervezet fe|adatait, a vezetők és a beosztottak
fe|adatait, hatás- és jogkörét. A fe|adatát a munkajogi zárő |étszámot tekintve
276 főve| látja el. A JESZ szakmai ál|ománya megfe|e|ő hátteret biztosít a
szakmai struktúrához. A JESZ szakmai és operatív szemé|yzeti kapacitásának
rész|etes bemutatása megtörtént a korábbi fejezetekben.

P roj e ktm e n e d zs m e nt b e m uta tá sa
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A projekt sikeres megva|ósításához szükséges projektmenedzsment szervezet
fe|á||ításra kerü| a projekt kezdetére projektcsoport keretében.
A fenntartő és az érintett intézmény is részt vesz mind a támogatott projekt,
mind a projekten kívü|i tevékenységek menedzsmentjében'
A bővítéshez kapcso|ódó projektmenedzsment tagok feladatainak bemutatása :

Pályázatĺ felhívás elvárásainak megfelelő projektmenedzser
A projektmenedzser feIel a te|jes megvalósu|ásáért, koordiná|ja a teljes
projektmenedzsment szervezetet.
Fe|adatai a |ebonyolítási szakaszban :

- Kapcso|atot tart a Támogatóva| és a Közreműködő szervezetekke|
- Az operatív vezető á|ta| kido|gozott heti i||etve havĺ szintű menedzsment

tervnek megfe|e|ően de|egá|ja a feladatokat
- E||átja a projekt teljes körű fe|tigyeletét, koordiná|ja és fe|ügye|i

valamennyi vá|laIkozó munkáját
- E|őkészíti a projektte| kapcso|atos intézményi szintű döntéshozata|okat
- E|őkészíti a projekt keretében megkötendő szerződéseket, fe|ü9yeIi a

kozbeszerzéseket, részt vesz a bontási üléseken
- Szervezi és irányítja a rendszeres projektmenedzsment értekez|eteket a

zava rtaIan i nformációá ra m lás biztosításá ra
- Fe|Ügyeli a projektmenedzsment tagok feladatait és számon kéri

te|jesítésüket
- A projektasszisztens segítségéve| projektnap|ót vezet
- Rendszeres beszámolókat készít a mérfö|dkövek te|jesítésérő| a

fenntartónak
- Fe|ÜgyeIi a projekt adminisztratív fe|adatainak e||átását (PEJ-ek és

zá rójeIentés készítése)
- Fe|adatait heti 20 órában |átja el.

Pénzugvĺ munkatárs
A pénzÜgyi munkatárs fe|e| a projekt te|jes pénzÜgyi fe|ügyeletéért.
Feladatai:
- E|különített könyvelést vezet a projekt pénzügyeirő|
- E||átja a projekt fo|yamatos kö|tségvetési és pénzÜgyi fe|ügyeletét
- Befogadja a beérkező számlákat, e|lenőrzi azok projektben torténő

e|számo|hatóságát, nyomon követi a kö|téseket
- Fe|Ügye|i az e|kÜ|önített projektszám|át (de a|áírásijogot nem gyakoro|)
- Havi rendszerességge| |ekéri és az iktatás részére továbbítja a

projektszám Ia történetét
- Biztosítja a projektben a folyamatos cash-flow-t
- EIkészíti a pénzügyi te|jesítésekhez szÜkséges dokumentumokat
- EIkészíti a kifizetési igény|ésekhez és beszámolókhoz szükséges

számlaösszesítőket és egyéb pénzügyi me||ék|eteket
- Fe|tigyeIi a Támogatási Szerződésben jóváhagyott költségkeretek

eIkö|tését,
- Időben figyelmezteti a projektmenedzsert, hô tú|-

kockázata á|| fenn
- JavasIatot tesz a kö|tségek korrigá|ásának módjára és

heIyreá||ításá ra

Va9y aluIkö|tés

a költségvetés

- Kö|tségvetés-módosítás esetén átdo|gozza a projekt kö|tségvetési táb|áit
- A projektmenedzser utasításai szerinti Ütemezésben, a projektvezető á|ta|

meghatározott tartaImú beszámo|ókat készít fe|adatai e||átásáró|
- Fe|adatait részmunkaidőben |átja el

Projektkoordĺnátor
A projektkoordi nátor fele| a kivite|ezési projekttevékenységekért.
Feladatai:
- Fe|Ügye|i a fe|újítási és építési munkákat
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- Egyeztet a kivite|ezőve|
- Mego|dásokat do|goz ki a fe|merÜ|ő prob|émákra,
- Kapcsolatot tart a projektmenedzserrel
- Végrehajtja a részére e|készített menedzsment tervet
- Projektnap|ót vezet a megva|ósu|ás meghatározott tevékenységeirő|
- Havi szintű beszámo|ót készít a projektmenedzser részére a projekt

e|őrehaIadásáró|
- Részt Vesz a projektmenedzsment ü|éseken
- A projektmenedzser utasításai szerinti Ütemezésben' a projektmenedzser

á|tal meghatározott tartaImú beszámo|ókat készít fe|adatai e|látásáró|
- Fe|adatait részmunkaidőben látja e|

Proĺektasszĺsztens
A projektasszisztens segíti a projektmenedzsert az adminisztratív fe|adatok
e||átásában.
Feladatai:
- Kia|akítja és vezeti a projekt iktatását,
- E|őkészíti a szerződéseket,
- A közbeszerzési tanácsadóvaI egyeztetve e|őkészíti közbeszerzési

dokumentációkat,
- Biztosítja a projektmenedzsment és szervezeten be|Ü|i e|járásrend

összehango|ását
- Ügye| a projekt |ebonyo|ítása során a szervezeti hivatali út betatására
- Fe|e| a dokumentumok e||enjegyzéséért, aláíratásáért
- Intézi a projekt postai fe|adatait, kü|önösen fe|e| a Támogató/KSZ részére

hatá ridőre e| készíte ndő do ku mentu mo k e|j uttatásáért
- Egytittműködik az e||enőrzések során, rendelkezésre bocsátja a projekt

iktatását, segít a tájékozódásban
- Adatszo|gá|tatást nyújt a projekt dokumentációjávaI kapcso|atosan
- A projektmenedzser utasításai szerinti ütemezésben' a projektmenedzser

á|taI meghatározott tartaImú beszámo|ókat készít feladatai e||átásáró|
- Fe|adatait részmunkaidőben |átja e|

A Pá|yázati fe|hívás a projektmenedzsment kö|tségekre szűk kor|átot
szabott, így a projekt keretében csak a fent fe|soro|t személyek koltségei
kert'ilnek elszámo|ásra. A sikerese megva|ósítás érdekében ezen fe|ü| további
erőforrásokat kerü | nek bevonásra :

- projektkoordinátor a projekten kívü|ĺ e|emek |ebonyo|ítására
- műszaki felügye|ő a kivite|ezési tevékenységek szakmai fe|ügye|ete cé|jából
- jogi osztályok (fenntartó és intézmény) konzultácĺóra rendelkezésre á|lnak

a projekt kapcsán fe|merü|ő fe|adatok kapcsán
- pénzÜgyi osztályok (fenntartó és intézmény) konzultációra rende|kezésre

á||nak a projekt kapcsán fe|merÜ|ő fe|adatok kapcsán
- közbeszerzési fe|e|ősok (fenntartó és intézmény) konzultációra

rende|kezésre á||nak a projekt kapcsán felmerÜ|ő fe|adatok kapcsán
- projekt fe|Ügye|ő bizottság létrehozása a fenntartó és az intézmény á|ta|

de|egált tagokka|, fe|adatuk a projekt előreha|adásának nyomon követése
és fe|ügye|ete

iw*
,Wä
E

E

ffi szÉcHENYI TERv
W

A prcjekte|í ěz EuÍipai Unió támogôtásáväl. a2 Euĺópai
Ręgĺonäti5 Fęjleszlé5i Aĺap ÉEliĐanszircřá5ával Elósutnak meg'



oRGANIGflAľtM : MEGvALosiTAsI szAKAsZ

t-
ul

N
ul

ŕ
lrJ

N
í,|

F
Y
tu

tt

o
ŕ,
ą

Krizbeszerzési
osztá|y Jogĺ osztály

..3rł

ffi
s'#

..s
tęiš.:śi\\
,ffiRii,-W

Tđ 
tt

Projekt-
menedzser

Fénztigyi
munkatárcProjekten kívűli
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Kornyezetĺ fenntarthatóság bemutatása :

18. Mennyire járul hozzá a projekt ez egészséges, zöld környezethez. A
fenntaftható fej|ődést szo|gá|ó elemek bemutatása. Mutassa be a megújuló
erőforrások haszná |atára épi.ilő i nfrastruktu rá| is megoIdásokat.

A tervezett fej|esztés közvetten szo|gá|ja az egészséges, zöld környezetet. A
belső fe|újítás során egészséges, könnyen tisztán tartható burko|atok kerülnek
a|ka|mazásra. A projekten kívÜli tevékenységek során megva|ósu| a te|ken
ta|á|ható zoIdfe| ü|etek rekonstrukciója.

A fenntartható fej|ődést szolgá|ó elemek között em|íthetőek a korszerű
nyí|ászárők, me|yek e|ősegítik az energiafe|haszná|ás csökkentését, ami
csökkenti a természeti e rőforráso k feI haszná lását.

A megújuló erőforrások haszná|atára épÜ|ő infrastrukturá|is mego|dások kozött
többek között a |ehetőségekhez mérten korszerű építési a|apanyagok és
kivite|ezési technológiák kerü|nek aIkaImazásra, me|yre irányuló preferenciák a
közbeszerzés sorá n is ha n gsú lyozásra kerü l nek.
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3. Likviditási terv

A |ikviditási tervnek havi bontásban szÜkséges tartalmaznia az alábbiakat:
BevéteIeket: IgényeIt és fo|yósított e|őlegek és a kifizetési igénylések keretében
fo|yósított tá mogatások összegét,
Kiadásokat: Felmerü|t kiadásokat tevékenység (projekteIem) szerint,A bevéteIek és
kiadások egyen|egét figye|embe véve a kifizetési kére|em benyújtása és a fo|yósítás
között e|te|t időt is. A |ikviditási tervnek ki kel| mutatnia a pénzáram|ások egyen|egét.

A |ikviditási terv az a|ábbi táblázatban kerü| bemutatásra, va|amint kitö|tésre került a
pá|yázat me||ék|etei között ta|á|ható M8-a-Projekt tevekenysegeinek utemezese.x|s fáj|
is. A |ikvidĺtásĺ terv az a|ábbi tényezők figye|embe vételéve| készÜ|t:

o A Pályázati fe|hívás D5. E|őleg mértéke fejezet alapján az igénybe vehető
maximá|is e|ő|eg mértéke a megíté|t támogatás 25o/o-a, de |egfe|jebb 300 mi||ió
Ft. Ennek megfe|e|ően a tervezett 970 mil|ió forintos támogatás 25o/o-ô, dZdz
242,5 mi||ió forint kerÜ|t betervezésre. Az e|ő|eg |ehívása a projekt
megva|ósításának első hónapjára keru|t betervezésre.

o A Pá|yázati útmutató |ehetőséget biztosít az e|ő|eg e|számolására az időközi
kifizetéseknél és a zárő beszámo|óná| iS, ennek megfe|elően az elő|eggel
történő e|számo|ás az uto|só időközi beszámoló és a zárő beszámo|ó keretében
történik

o A tartalék összege nem kerü|t beszámításra sem a bevéte|i, sem a kiadási
o|da|on, mive| a tartalék fe|használása pontosan nem tervezhető, hiszen az
jel|egéné| fogva e|őre nem látható események bekövetkezése esetén kerÜ|
felhaszná|ásra.

o A havi pénzáram egyenleg az adott hónap bevételeinek és kiadásainak
egyen|egét mutatja, nem veszi figye|embe a mege|őző hónapok során
fe|ha|mozott bevéte|eket. A görgetett pénzáram|ás egyen|eg mutatja az adott
hónap valós Iikviditását. A görgetett pénzáram|ás egyen|eg a projekt
megvalósítása során mindig pozĺtív vagy nul|a.

A kĺfizetési kére|mek Ĺitemezése reá|is, összhangban á|| a projekt időbe|i
ütemezésével és a cse|ekvési titemtervve|, továbbá az e|várásokhoz igazodva bemutatja
a pénzáram|ások egyenlegét is.
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Kockázat
meonevezése

Valószíníĺség
(kis/közepes/nasv)

Hatás A kockázat
kezelésének módia

M eg va l ó síth a tósá g i koc ká za to k

E|őkészítés, tervezés
minősége

Kis - Az építmény tervei
tapaszta|t tervezői iroda
á|taI kerültek e|készítésre,
a kerü|et számos
nagyméretű, uniós
forrásból fi nanszírozott
i nfrastru ktu rá | is projektet
készített e|ő és va|ósított
meg sikeresen

A
tervdokumentáció
nem megfe|e|ősége
miatt nem lehet
kia|akítani az
építményt

Tervek frissítése,
szÜkség esetén
tervmódosítás és újbó|ĺ
engedé|yezés

Támogatói döntés
eIhúzódása Közepes

A támogatói
döntés eIhúzódása
matt csúszik a
projekt
megva|ósításának
kezdete

Projektdokumentációk
megfeIe|ő e|őkészítése,
gyors vá|aszok az
esetIeges kérdésekre

Közbeszerzés
eIhúzódása Közepes A kivitelezés

titemezése csúszik

MegfeIe|ő, aIaposan
e|őkészített
közbeszerzési e|járás
|ebonyo|ítása a határidők
tartásávaI

KiviteIezés minősége
Kis - megfe|e|ő
referenciákkaI rende|kező
kiviteIező kivá|asztása

A kivitelezés
végrehajtása, a
feIhaszná|t
anyagok minőség
nem megfe|e|ő,
meghibásodások,
technikai károk

Minőségbĺztosítás,
foIyamatszabá|yozás,
folyamatos monitoring,
nem megfe|elő részek
cseréje

Jogi kockázatok

Kapcso|ódó
jogszabá|yi
környezet változása

Kis

A kapcso|ódó
jogszabályĺ
környezet
megváltozik a
projekt során

Egyeztetések a
fenntartókkaĺ, országos
dontéshozókka|, az
érintett szaktárcákkat.

Szabványok,
kibocsátási
határéftékek,
akadá|ymentesítési
előírások változása

Közepes
Megváĺtoznak
egyes szakmai
paraméterek

Egyeztetések a
fenntartókka|, országos
döntéshozókka|, az
érintett szaktárcákkal.
Tervezett intézkedés: a
vá|tozásoknak megfele|ő
áttervezés,
aIkaImazkodás

Társadalmi kockázatok

Lakossági e||enál|ás,
közvé|emény
eIlená||ása

Kis-Aprojektolyan
terrileten kerril
megva|ósításra, mely a
|akosság érdekeit nem
sérti, nem
környezetsz ennyező,
megva|ósu|ása a
|akosságnak is érdeke

Környéken Iakók
nem támogatják a
projektet

KertlIeti Iakosság
megfeIelő tájékoztatása
(kiadványok, Iakossági
fórum)

Pénzügyi -g azdaság i kocká zato k

4. Kockázatok (pénziigyi' megvalósíthatósági, fenntartási)
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Kockázat
meqnevezése

Va|ószínűsé9
íkis/közeoes/naov)

Hatás A kockázat
keze|ésének módia

Ütemtervben csúszás
megva|ósítás során

Közepes Csúszás következik
be az ütemtervben

Megfele|ő
projektmenedzsment
kivá|asztása,
szervezetfejlesztés,
minőségbiztosítás,
foIyamatszabá|yozás,
folvamatos monitorino.

Nem a kívánt
mértékű a kapott
álIami támogatás

Kis
Kevesebb a
támogatás összege
a tervezettné|

A projekt tervezése a
rendeIkezésre á||ó
forrásokna k megfele|ően
tortént'

A projekt pénzugyi
Ütemezésének
feIboru|ása

Közepes

Cash-f|ow és
Iikviditási zavarok
a fej|esztés
megva|ósítása
fo|yamán.

A megadott
határidőre a
szerződések
a|áírása, ahhoz a
be|ső határidők
betartása nem
történik meg.

Pontos ütemezésse|,
tervezéssel, feIe|ősség
vá||a|ással, kifizetési
igény|ések ütemezett,
rendszeres
benyújtásával a
támogatási szerződés
feltételeinek va|ó
megfeIe|ésse| a kockázat
minimá|isra
csökkenthető.

Szá||ítói szám|a
il|etve te|jesítés e|tér

Kozepes

kÜ|ső
szo|gá|tatók áltaI
benyújtott szám|a
taĺta|mában és
összegében e|tér a
szerződésben
rö9zítettő|

Csak a szerződésben
rögzítetteI megegyező
tarta|mú és összegű
szám|a kerÜ|
befogadásra és
kiegyen|ítésre.

Intézménvi kockázatok

TapasztaIathĺány Kis
Szakértői háttér
hiánya

Projektmenedzsment
szervezet aIkaImazás,
akik ezzel a projekttel
foglalkoznak.
A projektvezető
feladatainak
megva|ósításához
tapaszta Iatta I rende| kező
projektvezető
aIkalmazása.

Fe n n ta rtá s i kocká za to k

Szakmai személyzet

Kis - az intézmény évek
óta sikeresen vegyíti az
aIkaImazotti, megbízási és
vá||alkozási jogviszonyban
torténő fog|aIkoztatást

Szakmai
szolgá|tatások
színvonalának
csökkenése

Utánpót|ási, toborzási
tevékenységek erősítése,
növekvő rugaImasság a
szerződéses
jogviszonyok kialakítása
terén

Fenntartó pénzÜgyi
nehézségei

Kis - a fenntaftó
kiegyensú|yozott
gazdá|kodást folytat,
e|kote|ezett az intézmény
műkodésének
biztosítására

Forráse|vonás az
intézménytő|

Kifizetések átÜtemezése,
rovid |ejáratú hĺtel
igénybe véte|e

.W
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5. Fenntarthatósá9i szempontok

1. Mutassa be a fenntartó szervezet gazdasági helyzetét.

A kerti|eti fejlődés egyik a|appi||ére a lakossághoz közeĺ á||ő, differenciált
szolgá|tatásokat nyújtó, gazdaságilag stabil łinkoľmányzat. Ennek érdekében az
onkormányzat műkodési bevéte|ei és kiadásai kozötti egyensú|yt fenn kívánja tartani,
és törvényĺ keretek kozött növe|ni akarja a hosszú távú tervezhetőség biztosítását.
Ezért ko|tségvetési he|yzetének megőrzése, fej|esztéseinek fo|ytatása érdekében,
ingatlanvagyon gazdálkodására hosszú távú vagyonpo|itikai döntéseket hoz. Eme|lett
a kerü|et gazdasági szerep|ői aktivitásának növe|ését erejéhez mérten e|ősegíti'
Józsefuáros fenntartható fej|ődése érdekében az onkormányzat hivata|ának,
intézményeinek Üzeme|tetésének, kommunikációjának javítása kiemelt fe|adat. A
megrijítás során az Üzeme|tetési kö|tségek optimaIizá|ása érdekében, természetesen
nagy hangsúlyt fektetett az önkormányzat megúju|ó energiaforrások haszná|atának
bevezetésére, az e|avu|t gépészeti rendszerek cseréjére. A képvise|ő-testĹilet a 2012.
évi kö|tségvetés:

. a pénzforga|mi bevéte|i főösszegét 17.094.605 e Ft-ban,

. a pénzforga|mi kiadási főösszegét 19.295.o57 e Ft-ban,

. a finanszírozási cé|ú pénzÜgyi műveletek bevéte|i összegét 742.080 e Ft-ban,

. a finanszírozási cé|ú pénzÜgyi miĺveletek kiadási összegét 631.B35 e Ft-ban,

. a ko|tségvetés tárgyévi hiányát 2.B32.2B7 e Ft-ban,

. a finanszírozási cé|ú pénzÜgyi műve|etek több|etét 110.245 e Ft-ban

. a hiány be|ső finanszírozását2.o9o.2o7 e Ft-ban,

. a hiány kÜ|ső finanszírozását742.080 e Ft-ban fogadta e|.
Az eredetĺ kö|tségvetés 1.079.333 e Ft záro|t előirányzatot tarta|mazott a

bevéteIek bizonytaIan teljesítése miatt. A fo|yó évi bevéte|ek, a képvise|ő-testü|et
e|őző évek döntései a|apján |ehívott hite| és a 2011. évi pénzmaradvány a
kiadásokat fedezték. Az egyensú|y megtartását biztosította a hite|le| és a várható
bevéte|i kiesésse| szemben záro|t előirányzatok fe|haszná|ásának ti|alma, valamint a
költségvetés teljesítéséhez igazodő évközi módosítások.
Az éves gazdá|kodás során az iinkormányzatnak nem volt likviditási
prob!émája, nem ke|lett |ikviditási hite|t igénybe venni, az e|őirányzatok záro|ása, a
bevételi többIetek, vaIamint a kö|tségvetés te|jesítéséhez igazodő évközi
módosítások biztosították a fo|yamatos finanszírozást. Az onkormányzat és az általa
fenntartott intézmények működőképessége zökkenőmentes voIt.

Az eredeti kö|tségvetésben bevéte|ek és hite|ek címén tervezett 19.926'892 e Ft
bevéte|i e|őirányzat 22.043.326 e Ft-ra módosu|t. A bevéte|ek a módosított
e|őirányzathoz képest 96,Zo/o-ban, 2I.2o2'7I4 e Ft-ban realizá|ódtak. A bevéte|ek -
hitel, pénzmaradvány, tÜg7ő bevételek né|kriIi Ĺ7.469.t9s e Ft módosított
e|őirányzatáva| szemben 17.2I7.698 e Ft fo|yt be (98,6 o/o). A befo|yt bevéte|ek
a|akulását az e|őző évekhez viszonyítva, va|amint megosz|ását az a|ábbi táblázat
mutatja be (összegek eFt-ban):

W:
ffiE

ffiszÉcHENYl TERv
W

é

A Prcjektek aa Eunipai Unió támogatásávaL az EuÍópBi
Regíonůlis Fejteszté5i Al'oP tár5linanszírczá5áýat ElósÚlnak meg.

Megnčvezés 2009. év Meg-
Oszl.
d/o

2009t
200E.
ýo

2010. év Meg
oszl.
Yo

20t0t
2009.
e/o

20ll;.év Megosż|
Yo

20ttn0ü0.
Vo'

2012;:év Mego
szl o/o

2012t
2011.
o./o

Intézményi
műkodési
bevétel

t.476.577 86,4 2.1 10.368 10,6 t42,9 2265 271 10,3 107,3 2.106.079 oo o?n

Adóbevéte|ek 6.068.4s8 98,9 s.815.283 )41 95,8 6 754 863 f9,8 I t3,l 6.9rt.231 3f,6 t0f,3

Egyéb sajátos
bevétel (p|.

lakbér' stb')

t.52f.681 8,1 99,0 1.498.41I 7,6 98.4 r 499 196 100.1 1.36r.436 6,4 90,8

onkormĺĺnyzat
i lakas és
he|visés eIad.

713.592 3.8 41 4 1.4r3.134 7,1 198,0 696 341 1) 49,3 469.285 z,z 67,4

Telekértékesĺt
és

39.9s7 0,2 4,8 74.483 0,4 t86,4 0 0 0
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A fenti táb|ázatbó| megál|apítható, hogy az összes bevétel  ,oo/o-ka| csökkent az
e|őző évhez képest, me|yet e|sősorban a fe|ha|mozási bevételek és a hite| |ehívás
csökkenése eredményezett. A működési bevéte|ek részaránya az összbevéte|en be|ĹiI
je|entősen nem vá|tozott, de összege 7,oo/o-ka| csökkent 201-1-. évhez képest. Az
adóbevéte|ek 2O11-hez viszonyítva Z,3o/o-ka| növekedtek az építményadó és a
te|ekadó mértékének vá|tozat|ansága me|lett. Az idegenforgalmi adót a kerü|et saját
jogon vezette be 2011-ben, de météke 2oL2. évre vá|tozott, ez mintegy 30 mi||ió Ft
bevéte| kiesét je|entett az önkormányzatnak. Iparűzési adóbó| 81,4 mil|ió Ft-ta| tobb
folyt be, mĺnt 2011. évben. A sajátos működési bevéte|ek aránya és összege is
csokkent 2011. évhez viszonyítva a he|yiségbér|eti díjbevéte|ek csökkenése miatt. Az
átvett pénzeszkozök összege 2009. évtő| eme|kedő tendenciát mutat az EU-s
támogatássa| megva|ósu|ó projektek miatt, me|y 2012. évben volt a legmagasabb. A
felha|mozási bevéte|ek nagysága fÜgg a képvise|ő-testÜ|et egyedi dontésétől, ezért
arányaiban és osszegében ĺs vá|tozó. 2072. évben mind a he|yiség e|idegenítési, mind
az árverési bevéte|ek je|entősen csökkentek 2011. évhez képest.

Az a|ábbi tábĺázat a 2oL2. évi bevéte|eket mutatja be címrend szerint (összegek
eFt-ban):

Megnevezés 2009:,év Meg-
Oszl.
,,yó,

20u:9t

ż008.
%

2010. év Męg
ośż|.
o/^ )

20101
',2009;
o/o

20n'.ćľ Megoszl
9/o

20fln0,L0.
9,/o',.: ,. .;','

20|2;; év Mego
szl o/".

f012t
20ll;
o/o.

Egyéb
felhalmozasi
bevéteI

874 183,6 4.833 s53,0 s28 995 2,4 10945,5 r'18.240 0,8 J.J,I

Allami
támogatás

3.543.33',7 t 8,9 90,0 3.324.338 16,8 93,8 3 205 366 14,5 96,4 3.295.069 15,6 10f,8

Atvett
nénze'szkt\z,

r.860.062 oo I 17,8 1.870.361 9'Ą 100,6 2 620384 1l,9 140,1 2.851.750 lą 5 108,8

71 1Hitel 28.800 0,2 1,0 t.016.f99 5,1 3528,
I

L 966290 8,9 193,5 74f .080

Kölcsön
felvét,
visszďtzetés

94.2sr ĺ| \ 84,f 7 5.195 0,4 t9,a 95 467 0,4 t27,0 44.608 0,2 46,7

Pénzmaĺadván 3.3ó1.85l 18,0 os? 2.630.921 13,3 78,3 f 458 393 I 1.1 93,4 3.242.336 15,3 13 t,8

osszes bevétel t8.710.440 100,0 78,8 19.833.626 100,0 106,0 f2 090 566 100,0 llt,4 21.202.t I4 100,0 96,0

Bevételek megnevezése Módosított ei. Teljesítés Telj. o/o -a

Közhatalmi bevételek 129

Intézményi mĺĺködési

bevétel kamatbevétel nélkiil 599 428 957 324 t59,7

Kamatbevételek

értékpapír, |ekötött betét,

e|idegenítés miatti kamat

bankszám|a kamat bevétel

100 000

17 000

155 944

tr 572

11 940

155,9

68,1

Egyéb sajátos bevételek (|akbér, he|yiség
bér|eti díj, bérbev' rezsiktg.,
Iakásóvadék'intézm.vá||'tev.ut. társ.adó)

1 368 078 1 350 332 98,7

Helyi adóbevéteIek
(iparűzési, gépjármű, építmény, te|ekadi,
ideoenforo'' építménv' pót|ék' bírsáq)

6 529 378 6 693 713
\o2,5

Atengedett adók (SZJA) 2L7 520 2L7 578 100,0

HeIyszíni és szabálysértési bírságok 11 104

W
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A kiadások 22.043,326 e Ft összegű
te|jesü|t, 17.64Ĺ.165 e Ft összegben' A
évekhez viszonyítva, vaIamint megosz|ását
eFt-ban):
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módosított e|őirányzatának B0,0 o/o-a

tény|eges kiadások a|aku|ását az e|őző
az a|ábbi táb|ázat mutatja be (osszegek

Megĺevezćs

,......,1...:r,... ....1

Személyi
iuttätások

2009. év

'.'r ... .: :

4.906.795

Mgg-
oszl,
o/9,:,,,

3l,3

zvlJtl
200E.
%

90

2010. év Megos
Yo

2010t2
009.,o/.

20l1. év Megos
9/o

20t1nl
ĺ.o. 9

20|2..év luegos
Yo

ztnzt,zu
l:l;,"!/o

4.901.994 28,2 99,9 4.807.189 ?5{ 98,1 5.026.712 28,6 104,6

Munkaadót
terheIő
iánr|ék

1.428.726 gl 86,9 l.262.368 1) 88,3 t.238.f53 6,6 98,1 l.30ó.808 1A 105,5

Dologi
kiadások

6.279.025 40,1 9l,0 6.904.680 39,6 110,0 6.499.295 34,4 94,1 6.668.510 ?70 rof,6

Atadott pe. t.078.379 6,9 66,1 1.266.11,8 Lt't,4 r.072.078 5,6 84,7 76t.996

Tars. és

szociálpolitik
ai iuttatas

9f5.445 s,9 97,0 1.025.988 110,9 1.148.877 6,1 Ű2,0 r.089.784 6,2 o40

Felújĺtrís 359.525 oJ,u r.f73.f08 354,r 3.091.042 t6,4 242,8 848.68s 4,8 )1 ą

Felhalmo-
zás

452.496 to r2,8 569.984 rf6,0 659.753 t15,7 1.314.508 t99,2

Hitel
töÍlesztés

rs6.s23 1,0 155.f90 0,9 qq? 3 10.555 t,6 200,0 551.854 ąl t77,7

KöIcsön
nuiitás

'72.447 05 48,7 s6.729 0,3 7Ri 53.898 0,3 95,0 4r.9f8 0,f 77,8

usszes
kiadás

15.659.361 100,0 74,8 17.416.359 r 00,0 ttr,2 r 8.880.940 108.4 108,4 17 .64r.t65 100,0 93,4

A szemé|yi juttatások összege és részaránya csökkenő tendenciát mutatott
ZotL-ig, 2oL2. évben a Józsefvárosi Városüzeme|tetési Szo|gá|at fe|adatai miatt
mutatkozik a koze| 5olo-oS növekedés. A do|ogi kiadások részaránya és összege
évente vá|tozó. Nagyságát befoIyásolja a projektekben megjeIenő működési
kiadások összege, a fe|adate||átás módja - intézményi vagy kÜ|ső szervezet _, az
intézményi struktúra Változása. Az átadott pénzeszközök összegét szintén
befo|yásolja a fe|adate||átás módja. 2oI2. évben a Józsefuárosi Közbiztonsági Kft
vége|számo|ása miatt a Kft minimá|is támogatást kapott, csökkent a Bárka
Színház, a Józsefuárosi Ku|turá|is Kft támogatása' nem vo|t kifizetés lakásbér|eti
jogviszony megváltásra sem a CSP-en be|ü|. A társada|om és szociá|po|itikai
kiadások csökkenő tendenciát mutattak 2009-ig a segé|yezési rendszer többszöri
felü|vizsgá|ata következtében. 2010. évtő| a gazdasági vá|ság hatására a lakosság
szociá|is helyzete rom|ott, me|y az e||átások növekedésében is megje|enik. A
felújítási és fe|halmozási kiadások összege és részaránya az e|őző évekhez képest
jelentősen növekedett a hite| és EU-s pá|yázatok felhasználása köVetkeztében

összefoglatva' a míĺködési bevételek már az eredeti e!őirányzat
szinten is fedezték a működési kiadásokat' a tény|egesen befolyt működési
bevéte|ek osszege 2.931.099 e Ft-ta| ha|adta meg a működési kiadásokat. A
működési kiadások 2,o4 mi||iárd forintta| a|acsonyabban, a bevételek 0,34 mi||iárd
forintta| magasabban teljesü|tek a módosított e|őirányzathoz képest. A fej|esztési
bevételek eredeti e|őirányzat szinten a fejlesztési hite|ekke|, a működési bevéte|i
több|ette| egytittesen nyújtottak fedezetet a fej|esztési kiadásokra, a tényleges
bevételek meghaladták a kiadásokat' A fej|esztési kiadások 2,23 mi|liárd
forintta|, a bevéte|ek 1,19 mĺ||iárd forintta| te|jesÜ|tek alacsonyabban a módosított
e|őirányzatná|. A fenntartó szeľVezet gazdasági helyzete
kiegyensú|yozottnak és biztosnak tekinthető, megfelelően alátámasztja a
projekt fenntartását.
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z. Számításokka| a|átámasztottan, mutassa be az Üzeme|tetési - és karbantartási
kö|tségek a|aku|ását a beruházás e|őtt és a beruházás utáni időpontra
vonatkozóan. Ismertesse azon infrastrukturális megoIdásokat, me|yeket
hozzájáruInak a kö|tségek csökkentéséhez. Röviden ismertesse az infrastrukturá|is
megoIdások megtérü|ésének idejét.

JEsz 2oI2. évi rezsiköltségei az a|ábbi táb|ázatban kerülnek bemutatásra:

A projekt eredményeképp 2o-25olo-oS csökkenés várható a gáz kö|tség tekintetében a

nyí|ászárők és a gépészeti eszközök megva|ósításának köszönhetően.

MegtérĹi|ési idő: 10 év

3. Étételie röviden a projekteredmények fenntarthatóságának szempontjait, kitérve
a pénzÜgyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatóságra is.

Pénzügyi fen nta rthatósá g
Ahogy korábban részletesen bemutatásra kerü|t, az intézmény pénzĹigyi háttere a

hazai egészségügy viszony|atait tekintve rendezettnek tekĺnthető, nem rende|kezik
Iejárt köteIezettségekke|. Az infrastrukturá|is beruházásoknak köszönhetően
cśökkennek az üzeme|tetési kö|tségek. A fenntartó eIkote|ezett az intézmény
fo|yamatos üzeme|tetése iránt, me|yet a fenntartási nyĺ|atkozattaI is a|átámaszt. Az
intézményi működésének pénzü9yi fenntarthatósá9a biztosítottnak tekinthető.

Sza km a ĺ fen nta rth atósá g
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A prcjektek är Euíópai Unió támogaľásával, az Euĺripai
Rcaĺołätis Fe!tewtěsi Atap társ'inanszíroŽásávat ÝalósUlnak mca.
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A JEsz je|en|egi munkavá|laĺói me|lett plusz 2 fő fe|véte|éve| a szakmai
tevékenységek fenntarthatóak, mive| az intézmény nem bővíti, hanem raciona|izá|ja a
kapacitásait.

Sze rv ezetĺ fe n nta rth ató sá g
Mive| nem történik kapacitásbővítés, í9y

feltéte|ek me||ett történik. A projekt során
épÜ|eten be|Üli optima|izá|ása, ami várhatóan
megkönnyíti a napi műkodést.

a szervezet további működése a je|en
megva|ósu| a szakmai szo|gá|tatások

csökkenti a szervezési fe|adatokat, ami

ffi
ffi
ffi Á Pmĺekteh ae EUrcp€i Unió támogatáséÝa|' az ĚÚĺópai

Regĺoná|is Feitesztési Atap tÉ15Íinanszírczásával ĺalósuĺnak meg.



Nyilvánosság biztosítása, kommunikációs tevékenységek
A projekt keretében megva|ósu|ó kommunikációs tevékenység cé|ja, hogy a projektet és
annak eredményeit miné| többen megismerjék, a kommunikációs eszközok segítségéve|
a projektgazda minél szé|esebb körű tájékoztatást nyújtson a szakmai nyi|vánosság, a
döntéshozók és a célcsoportok számára a megvalósu|t fej|esztésekrő|, és arról a tényrő|,
hogy EU támogatásbó| va|ósu|t meg a projekt.

1. A kommunikációs tevékenységek összefog|a|ó |eírása

A fejezetben a tájékoztatási kötelezettségeknek megfelelő tevékenységeket, továbbá az
azokon tú|mutató kommunikációs elképze|ések kerü|nek bemutatásra. A kommunikációs
csomag a ,,Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei,, dokumentum e|várásainak
megfele|ően az alábbi feladatokat tarta|mazza (I' csomag):

A projekt e|őkészítő szakasza:
1. Kommunikációs (cse|ekvési) terv készítése IKl]: A kommunikáció e|ső

|épéseként kommunikácĺós terv készü| a működési környezet figyelembe
véte|ével az érintettek és a cé|közonség kommunikációs igényeinek
megfe|elően. A projekt szakmai tervéve| összhangban előzetes e|emzést készü|
arró|, hogy kihez, miért és hogyan akarunk szó|ni. A tevékenység
megva|ósítása sorá n megtörtén ik :

- a kommunikációs csomagban feIsorolt eszközök kö|tségvetésének
rész|etes kido|9ozása,

- az egyes eszközök haszná|atának tervezett Ütemezésének rész|etes
kidoIgozása.

2. Sajtóesemények szervezése, sajtómegje|enések osszegyűjtése; igény esetén
projekt|átogatás szervezése újságírók számára [K2]: cé|, hogy a projekt
fo|yamatosan szerepe|jen a médiában, ennek e|érésére minden, a cé|csoportot
érdeklő és érintő hírrő|, eseményről hírt adunk a beruházás kü|önboző
fázisaiban a |oká|is és |ehetőség szerint az országos médiában is (rádió,
nyomtatott és e|ektronikus sajtó). A megje|ent sajtócikkek összegyűjtéséve| a
sajtómunka hatékonysága fo|yamatosan monitorozásra kerÜl.

3. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szóró|apok.) elkészítése és Iakossági
terjesztése IK3]: Nyomtatott tájékoztatókkaI kerÜ|nek informá|ásra az
érintettek, az e|készĹi|ő e|készítésre kerü|ő kiadvány megfe|e| az a|ábbi
szempontoknak:

- FigyeIemfeIkeltő, jó| szerkesztett (megfeIe|ően tördeIt, nyeIvtaniIag
helyes)
- Rövid, tömör, tárgyi|agos
- Pontos információkat tartaImaz
- Az érdek|ődők részére ,,infovonalat,,, vagyis további e|érhetőséget
tarta|maz, aho| akár rész|etesebben ĺs tájékozódhatnak (naprakész hon|ap
cím) Vagy aho| kérdéseiket fe|tehetik, észrevéte|eiket je|ezhetik
(te|efonszám, e-maiI cím)

4. Internetes hon|ap készítése, Vagy meglévő hon|ap esetén a projekthez
kapcso|ódó tájékoztató (eset|eg a|o|da|) |étrehozása és fo|yamatos
működtetése, frissítése IK4]: www.jozsefvaros.hu és www.jeszrend.hu o|dalak
fej|esztése, projekthez kapcso|ódó naprakész tájékoztató anyagok
elhelyezéséve|.

5. Lakossági fórum, közmegha||gatás szervezése IK5]: a közvet|enÜ| érintett
közönséget tájékoztatása cé|jábó| lakossági fórum szervezése a Kesztyűgyár
közösségi házban.

A projekt megva|ósítási szakasza:
,ffi
,w
ffin
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Á prcjektelś az ÉÜrcpai Unió támogaľáséva|, a2 Euĺópai
Regĺonäli5 Ěejtesztési AtaP tá15íinanszírcf á$jvat Elósuĺn3k meg.
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6. Sajtókozlemény kikÜ|dése a projekt indításáró| és a sajtómegjelenések
összegyűjtése IK6]: Sajtótájékoztatót követően a projekt ĺndításáró|
sajtókoz|emény kikü|dése a megcéĺzott újságírói körnek.
A sajtóköz|emény:
- Tomör, közérthető megfoga|mazású (maximum egy írott o|da|).
- objektív, tényszerű, kiemeli a kerÜ|etet érintő je|entőséget, pozitív hatást
- Figye|emfe|ke|tő címmel rende|kezik
- A bevezetője tarta|maz minden |ényeges információt, megem|íti az uniós
támogatás tényét
- A végén szerepe| az e|érhetőség
- Megfe|e| az arculati elvárásoknak

7. Sajtó nyi|vános események szervezése (kivite|ezés kezdete és |ezárása) [K7]:
Cél a projekt indu|ásának miné| nagyobb nyi|vánosságot biztosító beje|entése.
A tájékoztatásra |ehetőség szerint a projekt megva|ósításának he|yszínén kerÜ|
sor.

B. A beruházás he|yszínén ,,A,' típusú táb|a e|készítése és e|helyezése [KB]:
Méret: 504 cm x 23B cm (Europ|akát).
Tartalom:
- EU logó, az unós támogatásra uta|ó mondat (25o/o)i
- USZT |ogó, szlogen;
- A projekt neve;
- Támogatás összege;
- Kedvezményezett neve;
- Nemzeti Fej|esztésĺ Ügynökség, www.ujszechenyiterv.gov.hu, 06 40 638
638;
- Saját Üzenet megfoga|mazása és megjelenítése a projektte| kapcso|atban.

9. Fotódokumentácĺó készítése IK9]: A projekte|emek és tevékenysége
fényképes dokumentációja. Minden projektelemrő|/tevékenységről |egalább 5
db jó minőségű fotó készü|.

A projekt megvalósítását köVető szakasz:
10.Sajtó-nyĺ|vános ünnepé|yes projektátadó rendezvény szervezése IK10]:

Rendezvény a projektben közreműködő partnerek, a projektet haszná|ó
célközönség, va|amint a sajtó számára.
Cé|ja:
- Az e|készÜ|t projekt bemutatása;
- Köszönetmondás a közreműködő partnerek, támogatók fe|é;
- A projekt ,,átadása,,a cé|közonségnek (használatba véte|);
- A sajtó informá|ása.

11. Sajtóközlemény kikü|dése a projekt zárásárő| és a sajtómegje|enések
összegyűjtése [Kl1] : Loká|is és országos média számára informatív
sajtóközlemény kü|dése a megva|ósuIt projektről. A sajtómegjeIenések
összegyűjtése és archiválása.

12' Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése [K12]: A
megva|ósu|t projektteI kapcsoIatos fontosabb adatokat bemutató, képi
dokumentumokat, egyszerű magyaráző szöveget tarta|mazó ĺgényes nyomdai
kiadvány készítése és terjesztése.

13.TÉRKÉPIÉR teltoltése a projekthez kapcsolódó tarta|omma| [K13]: A projektte|
kapcso|atos fontosabb információk, fényképek fe|toltése az NFÜ hon|apján
ĺÉnrÉpľÉn néven elérhető térinformatikai kereső-adatbázisba az európai

A prciektel äz ÉUrcpai Unió támogatásával' az Európaí
Rcgíonätis tej|ewtési AtąP tár5Í|nanszírořásávat mlósulłakmeg.

]W,
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uniós forrásokbó| megva|ósu|ó projektek iránt érdek|ődő nyiIvánosság
rendeI kezésére bocsátása cé|jábó|.

14.A beruházás he|yszínén ,,D'' típusú táb|a e|készítése és e|he|yezése [K14]:
Méret: A1 (594 mm * B41 mm)
Tartalom:
- EU |ogó, az unós támogatásra uta|ó mondat (25o/o);
- USZT |ogó, sz|ogen;
- A projekt neve;
- Támogatás összege;
- Kedvezményezett és a közreműködő szervezet neve.

2. Kommunikációs Üĺemrenv

A kommunikációs ütemtervben az a|ábbi táb|ázatos formában kerÜ|nek meghatározásra a
kommunikációs fe|adatok, eszkozok, csatornák, i||etve az elérendő cé|csoport és a
kommu ni káció Ütemezése.

,W
rffi
ffi
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Á pŕojektet ěf E!Íópai Unió támogatásával, a2 EuÍôpaí
Regiqnäti9 Fejteszľd5i Atap tÉrslinanszírczásávaĺ valósuĺnak meg

,...''"1 .|,.'!::...1:|:K,é||,;,Í{!1: i.Eélösöport : 
| : :. . i' . lEšÉköz,'l..;.ĺľ;liľ: sżéŕěÉlők.ił

2013.07.15 Kommunikációs
(cselekvési) terv
készítése IKl]

A projekt
kommunikácĺó
s tervének
összeá||ítása

Projektgazd
a,
Közreműköd
ő Szervezet

A kommunikációs
csomagban felsorolt
eszközökhöz
kö|tségek
rende|ése, az egyes
eszközök
haszná|atának
tervezett
ütemezése

Projektmened
zsment

2013.09.30 Sajtóesemények
szervezése,
sajtómegjeIenése
k összegyűjtése;
igény esetén
projekt|átogatás
szervezése
újságírók
számára |K2]

Közvélemény
tájékoztatása
a projektrő|

KerÜ|et,
ország
Iakossága,
szakmai
szervezetek

Projektbemutató
sajtótájékoztató

Projektmened
zsment

2013.09.30 Nyomtatott
tájékoztatók
(brosúrák,
szóró|apok)
e|készítése és
Iakossági
terjesztése IK3]

KerÜ|et
Iakosságának
tájékoztatása
a projekt
részIeteirő|

KerÜ|eti
lakosok

Brossúra és
szóró|apok

Projektmened
zsment

2013.09.30 Internetes honlap
készítése, Vagy
megĺévő honIap
esetén a
projekthez
kapcsolódó
tájékoztató
(esetleg aloldal)
|étrehozása és
folyamatos
műkodtetése,
frissítése IK4]

Internetes
tájékoztató
fe|Ü|étek
|étrehozása

Lakosság,
intézmény
szolgáltatás
ait igénybe
vevők, sajtó

www.iozsefvaros.hu
és www.jeszrend.hu
o|daIak fejlesztése

Projektmened
zsment

2013.09.30 Lakossági fórum,
közmeoha||qatás

Kerrilet
Iakossáqának

KerÜ|eti
lakossáq

Lakossági fórum Projektmened
zsment



szervezése IK5] tájékoztatása
a projekt
részIeteirő|,
visszajeIzések
, javaslatok
ovűitése

2013.10.08 Sajtóköz|cmóny
kikÜldése a
projekt
indításáró| és a
sajtómegjeIenése
k összegyűjtése
TK6I

Tójókoztatás a
projektről

Lakossóg,
intézmény
szoIgáĺtatás
ait igénybe
vevők, sajtó

SajtóközIcmóny
(nyomtatott és
eIektronikus sajtó)

Projcktmcncd
zsment

2015.03.01 Sajtó nyi|vános
események
szervezése
(kiviteIezés
kezdete,
|ezárása) [K7l

Tájékoztatás a
projekt
megvalósításá
ról

Lakosság,
intézmény
szoIgá|tatás
ait igénybe
vevők, sajtó

KiviteIezés
kezdetekor és
Iezárásakor
rendezvény

Projektmened
zsment

2013.12.01 A beruházás
helyszínén ,A,,
típusú táb|a
e|készítése és
eIhelvezése tK8l

Tájékoztatás a
projektrő|

Lakosság,
intézmény
szolgá|tatás
ait ĺgénybe
vevők. saitó

Táb|a beszerzése és
eIheIyezése

Projektmened
zsment

2015.03.31 Fotódokumentáci
ó készítése IK9]

Tájékoztatás a
projekt
megva|ósításá
ró|

Lakosság,
intézmény
szoIgá|tatás
ait igénybe
vevők, sajtó

Digitá|is fotók Projektmened
zsment

2015.04.15 Sajtó-nyiIvános
ünnepé|yes
projektátadó
rendezvény
szervezése IK10l

Tájékoztatás a
projekt
megvalósításá
ró|

Lakosság,
intézmény
szoIgá|tatás
ait igénybe
vevők, sajtó

Projektzáró
rendezvény
szervezése

Projektmened
zsment

2015.04.01 SajtóközIemény
kikü|dése a
projekt zárásárő|
ésa
sajtómegjelenése
k összegyűjtése
l-K11.|

Tájékoztatás a
projekt
megva|ósításá
ró|

Lakosság,
intézmény
szoIgáltatás
ait igénybe
vevők, sajtó

SajtókozIemény
(nyomtatott és
e|ektronikus sajtó)

Projektmened
zsment

2015.04.10 Eredménykommu
nikációs
információs
anyagok,
kĺadványok
készítése IK12l

Tájékoztatás a
projekt
megva|ósításá
ró|

Lakosság,
intézmény
szoIgáltatás
ait igénybe
vevők, sajtó

Brossúrák,
szóró|apok

Projektmened
zsment

2015.04.01 TERKEPTER
feltö|tése a
projekthez
kapcsolódó
taftalommal
tK13l

Tájékoztatás a
projekt
megva|ósításá
ró|

Lakosság,
intézmény
szoIgá|tatás
ait igénybe
vevők, sajtó

Elektronikus
fe|ü|etre feltöltés

Projektmened
zsment

2015.04.01 A beruházás
he|yszínén ,,D,,
típusú tábIa
elkészítése és
eIhe|yezése IK14]

Tájékoztatás a
projekt
megva|ósításá
ró|

Lakosság,
intézmény
szoIgáltatás
ait igénybe
vevők, sajtó

Táb|a beszerzése és
eIhelyezése

Projektmened
zsment

',W
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Egyéb:

1. Mutassa be azokat a nem támogatható, (vagy támogatható, de nem je|en projekt
részének tekintett) és a projektte| együtt megvalósítani kívánt tevékenységeket,
me|yek megva|ósítását projekten kívÜli forrásból tervezi mutassa be a
hozzájuk kapcsolódó várńatđ kö|tségeket is a Pályázati Útmutató c. dokumentum
C2. pontjában fog|a|taknak megfe|e|ően!

A projekten kívü|i tevékenységek a je|en|eg az épÜ|etben ta|á|ható gyógyszertár
megvásárlására és a bővítménybe va|ó kö|töztetésére irányulnak. A Budapest,
VIII. ker. 35037/^/f hrsz-en nyilvántartott, természetben a 1084 Budapest,
Auróra u. 22-28. I. eme|etén ta|álható, 4Ĺ5 m2 a|apterü|etű gyógyszertár és a
társasházi közös tu|ajdonbó| hozzá tartozó 798110000 közös tulajdoni hányad
korábban nem képezte az onkormányzat tu|ajdonát. Az említett tu|ajdonrészben
gyógyszertár üzeme|, de nem a teljes 4I5 m2 terü|eten, ugyanis ennek egy részét
(120 m2) a JESZ bér|i az igazgatóság he|ységeinek részére. Az épri|et te|jes
fe|újításához és a TBC és PuImono|ogiai Gondozó Intézet ezen épületbe történő
integrá|ásához sztikségessé vált a tulajdonában á|ló tu|ajdonrész megvásár|ása.
A fe|ek szerződést kötöttek, me|y érte|mében a 4L5 m2-es közforgaImú
gyógyszertár egy új építésű, fö|dszinti, 150 mZ-es Üz|ethe|yiségbe, a
betegforgalom á|ta| |ehető legjobban érintett ingat|anrészbe ko|tozik át és ott
működik tovább. A szerződésben az onkormányzat kotelezettséget vá|la|t arra,
hogy a Budapest, VIII. ker. Auróra u. 22-28, szám a|atti te|ken kia|akít
gyógyszertár cé|jára az újonnan megépítendő fö|dszinti részben egy 150 m2
hasznos aIapterületű Ĺiz|etheIyiséget (a továbbiakban: Uj Gyógyszertár), a
tervdokumentáció alapján és annak használatba véteIi engedé|yét beszerzi.
Szerződő Fe|ek rögzítették, hogy az Ú1 cyógyszertár címe vá|tozat|anul Budapest
VIII. kerÜ|et Auróra u. 22-28. szám a|att lesz. Az eladó vá||a|ta, hogy az
e|fogadott tervdokumentációt a hatáskörre| rende|kező egészségÜgyĺ hatóságga|
(regionális tiszti főgyógyszerész) egyezteti. A fe|ek e|fogadták, hogy az egyeztetés
eredményeként a gyógyszertár be|ső he|yiségeinek e|rendezése és a|apterÜ|ete -
az összes aIapterÜ|et és a gyógyszertár épü|eten belÜ|i e|he|yezkedésének
vá|tozat|anu| hagyásáva| - módosul. Az ingat|an megvásár|ása után a te|jes épti|et
az onkormányzat 100oń.os tuIajdonába kerü|, me|ynek alapján a je|enlegi
társasházi forma megtartása szükségte|enné vá|ik, ezér't. az adásvéte|t követően a
társasház megszűnik.
A pá|yázat felhívás alapján új építés nem e|számo|ható. A komp|ex fej|esztés nem
támogatható (il|etve támogatható, de nem je|en projekt részének tekintett) és a
projektteI együtt megvalósítani kívánt tevékenység új épület |étrehozása a
gyógyszertár e|he|yezése, i||etve bérbe adható he|yiségek kia|akítása a JESZ
fenntartható működésének további erősítése cé|jából. Ezen tevékenységek
ko|tségei (tervezés, gyógyszertár kiváltás, építés, műszaki e||enőrzés, további
projektmenedzsment tagok bevonásának összkö|tsége bruttó 254.550.000 Ft,
me|yet az önkormányzat saját forrásbó| önkormányzati határozatta| biztosít az
a|ábbi téte|ekre:

Proiekten kívÜ|ĺ téte| neve teíiás Osszeo
Gyógyszertár
meovásár|ása

Az em|ített gyógyszeftár kivá|tásának
kö|tséqe

70.500.000.- Ft

Ui épü|et tervezési díia Tervezés kö|tséoei 23.000.000.- Ft

Kapcso|ódó
projektmenedzsment
kö|tsége

A pályázat keretében az összkö|tség
maximum t,5 o/o-ä fordítható projekt
menedzser feladatok e||átására. A projekten
kívÜ|i tevékenységek átlátnató és
e||enőrizhető megva|ósítása cé|jából
szükséges további projektmenedzsment
taook bevonása.

15.000.000.- Ft

Kapcso|ódó kiviteIezési díi Tervezői kö|tséqbecs|és a|apján a kivite|ezés 110.050.000.- Fr
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Proĺekten. kívü|i téte| neve Leírás Osszeo
díia

Kapcsolódó kö|töztetések
köĺtsége

A kivite|ezés során az el|átások
átköltöztetésre kerl]|nek a folyamatos
működés miatt

20.000.000.- Ft

Kapcso|ódó teIekrendezés
koItsége

az építkezés megkezdéséhez szukséges a
je|en|eg a főépÜ|et mel|ett ta|á|ható kis
épÜ|etek elbontása és a kivĺtelezés
befejezésekor a kadá |ymentes pa rko|ó
kiaIakítáęa

15.000.000.-Ft

Kapcso|ódó egyéb
kö|tséoek Hatósági díjak, terveIlenőri díjak 1.000.000.-Ft

Osszesen 254;550.000::Ft

2. Amennyiben a megva|ósu|ás he|ye o|yan te|epülés, me|y rende|kezik integrá|t
városfej|esztési stratégiával, úgy számo|jon be az IVS-ben és a pá|yázatban
tervezett tevékenységek kapcso|atáró|, i||. arró|, hogy a pá|yázat tevékenységei
hogyan i||eszkednek az IVS-ben fog|a|t cé|okhoz.

Budapest-Józsefuáros Integrá|t Városfej|esztési Stratégiája (IVS) 2008-ban kertilt
e|fogadásra' a projekt összhangban á|| az IVS.ben fog|alt cétokka|. Az IVS
szerint: ,,A keruletĺ fejĺesztések meghatározó eleme a józsefuárosi szocĺális ellátások
fejlesztése, a kerúIeti Iakosok lehető legmagasabb színvonalon való eIlátása. Ehhez
szükséges létrehozni azon elhelyezésÍ-tárgyi és szervezetĺ kereteket, mellyel
jelentősen növelhető a szolgáltatások színvonala,,, Az IVS nevesíti az Auróra utcai
intézményt (,,műszaki|ag elavu|t',) és cé|ok közé eme|i a kerÜ|eti egészségtjgyi e|látó
rendszer színvona|ának eme|ését, így jeIen fejIesztés megfeIe|ően i||eszkedik a
ke rü |eti i nteg rá |t fej |esztési stratég iá hoz.

3. Mutassa be a projekt kapcsolódását más projektekhez, fej|esztésekhez.

A projekt kapcso|ódik a Budapest.Józsefváros, Magdolna Negyed Program
III. (KMoP.5.L.tlB-t2-k.2012.ooo1) megva!ósításához. A projekt a
Józsefuáros Magdo|na negyed III a - Te|eki tér - Fiumei út - orczy tér - Baross utca -
Koszorú utca _ Mátyás tér - Nagyfuvaros utca - Népszínház utca á|ta| határo|t
akcióterÜ|etének integrá|t szociá|is város-rehabi|itácĺós beavatkozása a 2013-2015
kozötti időszakban. A projekt cé|ja a Magdo|na negyedben é|ők hosszú távú
é|etkorÜlményeinek, perspektíváinak javítása, a negyed fe|zárkőzásához szukséges
fe|tételek megteremtése és mindezek álta| a városrész hosszú távú
(ön)fenntart(hat)ó fejlődésének megteremtése, pozitív ĺmázs megteremtése. A
szektorokon átívelő, városnegyed |éptékű, a közösség bevonásán a|apu|ó, integrá|t
szociá|is típusú városrehabi|itációs (ún. Fenntartható Város) mode|| meggyökerezése
a hazai városfej|esztési gyakor|atban'

A Magdo|na negyed számára megfoga|mazott hosszűtávŰ cé| továbbra is az, hogy
a városrész ljjra Józsefuáros é|hető részévé vá|jon, ame|y képes befogadni és
hosszútávon megtartani, otthont teremteni a kü|önböző ku|túrájú és társadalmĺ
háttérre| rendelkező közosségek, generációk számára a be|város köze|ében. A helyi
értékek kihangsú|yozásával a városrész a kerÜlet öná||ó, egyedi arcuIatú, de a
kornyező terÜ|etekhez szervesen kapcsolódó, társada|mi, gazdasági és környezetĺ
szempontbó| fenntartható városrésszé vá|jon.

A hátrányos he|yzetű társada|mi csoportok fe|zárkőztatása, a gazdasági aktivitás
fokozása, a helyi gazdaság erősítése, a |akókornyezet minőségi átalakítása, a
kü|önboző ku|túrájú társadaImi csoportok közötti integráció erősítése, a terü|et
szegregá|tságának o|dása, mint |egfőbb cé|oknak a te|jesti|ése, kĺzáró|ag egY hosszú
távú fo|yamat keretében érhető e|' A 2005-ben megkezdett szociális típusrl város-
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rehabilitáció III. Ütemének megvalósítása lehetővé teszi az e|ső két ütemben e|ért
ered mények fen ntarthatóságát.

Az akcióterületi fej|esztés cé|csoportját egyrészt a városrészben é|ő hátrányos
he|yzetű társada|mi csoportok képezik, másrészt a város más részein élők, akĺk az új
és megúju|ó he|yi szolgá|tatásokat (kiskereskedeImi, oktatási, képzési, szociális,
|akhatási, stb.) igénybe veszik. Az AkcióterÜ|et megújítási programja szervesen
kapcso|ódik, épít az akcióterÜ|eten már |ezajlott és már megkezdett város-
rehabi|itációs tevékenységekhez és i||eszkedik a kerü|t más városrészeiben zaj|ő
meg új ítási prog ramokhoz.

A projekt kapcsolódik továbbá a Ludovika Campus projekt
megvalósításához is. A Kormány 2012-ben döntott arrő|, hogy újjáépíti a
józsefvárosi Ludovika történe|mi épÜ|etegyÜttesét és ezze| együtt megújítja a VIII.
kerÜ|eti orczy kertet. A fej|esztést a Kormány májusban kieme|t európai uniós
projektté nyi|vánította. A Ludovĺka Campus kia|akítása érinti a je|en|eg a JESZ
telephe|yeként működő, a 1089 Budapest, Korányi S. u. 3/a szám a|att ta|álható, 1
010 m2 a|apterü|etű, TBc és Pu|mono|ogiai Gondozó Intézet épÜletét. A Campus
kia|akítása során az Intézet működése fenti épÜ|etben megszĹintetésre kerti|. Je|en
pá|yázati feIhívás keretében azonban Iehetőség nyí|ik a TBC és PulmonoIogiai
Gondozó Intézet helyiségeinek az Auróra utcai rende|ő intézet új épÜ|etébe torténő
integrá|ására. Így az Intézet megúju|t körü|mények között tud tovább működni.
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