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Képviselő-testůilet e számára

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Tényállás és a diĺntés taľtalmának részletes ismeľtetése

A.) Szigony utcai házi és ryeľmekoľvosi ľendelő felújítása

Budapest Főviíros VIII. kęrtilet Józsefvĺĺľosi onkorményzat Képviselő-testiilete a 15I/20|6.
(VI.02.) sziĺmú hatźrozatźtbĺur elfogadta a Józsefuáľosi Egészségügyi Éleęĺlyamodellt. A modell
keretében az önkoľmźnyzat kiemelten fontosnak taĺtja ajelenlegi gyeľmek és fełnőtt hazioľvosi
rendelők felt$ítasźú, korszerĺĺsítését.
A Szigony v 2/a és 2b szźlm a|aÍt ta|á|hatő gyeľmek és felnőtt haziorvosi rendelő közel 500 m2
alaptertiletiĺ. A helyszínen folytatott felmérések alapjan szfüséges a rendelő teljes köríĺ felújítása'
mely magában foglalja a belső nyilászarők cseréjét, homlokzatínyílźszźltők cseréjét aSzigony 2h
épületrész esetében (a Szigony u. 2/a épületľész esetében a homlokzati nyí|źszátők cseľéje mĺír
megtöľtént), oldalfal és padlóburkolat cseréjét, az áimenrlyezet cseĘét, a ľendelőkben váiaszfa1-
átalakitasét, belső festést, mőz;olLást, vízgépészeti źryvezetékek cseréjét, szaniteľek cseréjét, flĺtőtes.
tek cseĘét, a sze||őzoľendszer esetleges felújítását, központi hűtő.fritő klímarendszer kiépítését'
elektromos rendszer teljes feltĺjitását, hírközlési és felügyeleti ľendszer felújítását, homlokzatok
fe|t$ítasát hőszigeteléssel, lapos tető hő és vízszigetelését és a teljes btltoruat cseľéjét.
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Előteľjesztő: dľ. Kocsis Máté polgáľmester, Egry Attila alpolgármester

A képviselő.testĺileti iilés időpontj a:20|7. marcius 09. . sz. napiľend

Tárry: Javaslaŕ Hĺĺzioľvosĺ uetpĺlyamodell keretében egészségüryet éľintő döntések
meghozataláľa.

A napirendet nyílt iilésen kell tlĺľgyalni, a hatáľozat e|fogadásáůloz minősített szavazattöbbség
sziikséges
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Városgazdálkodási és PénzÍiryi Bĺzottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőfoľrás Bizottságvéleményezi x
Hatĺľozati javaslat a bizottság szátnára:

A Vĺárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőfonĺás Bizottság javasolja a Képviselő-
testiiletnekazelőterjesztesmeglárgyalrásáfi .
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B.) Korányĺ Sándor utcai Addiktológĺai Gondozó áthelyezése

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a Ludovika-projekt keľetében érintett ingatlanjai helyzeté.
nek ľenđezéséről, valamint az ellhez szfüséges fonás biztosítasaĺól szóló 124612016. (V.18.)
Korm. hatfuozat 7. pontja szeńnt: a Koľmány felhívja a nemzeti fejlesztési miniszteľt, hogy az
MNV Zft. t'ťrjaÍI kezdje meg a táľgyalasokat a Balassa János Rendelőintézetet teľhelő használati
jog jogosultjďval, annak megszĹintetése és az épiletNemzeti Kozszolgźiati Egyetem javźra törté-
nő mielőbbi vagyonkezelésbe adasa éľdekében. Az énntett ingatlan a Budapest VIII. keriilet
36030 he|yajzi szźml alatt felvett orczy kert. Az ingatlan fulajdoni lapjan |II/7 sorszárn alatt az
önkoľmínyzat javźrabejegyzetthasrnźiatijog szeľepel, mely a jelenleg is mfüiidő Józsefuarosi
Szent Kozna Egészségügyi Központ (JEK) _ Addiktológiai Gondozőtntezetéhęz kapcsolható (a

Tüdőgondoző Intézet is itt míiködott, ez azonban mar átköltöŻĺetésre került a felújított Auróra u.

22-28. szamú éptiletbe). Az önkormĺĺnyzat 20|6-ban megkezdte mźlr az addiktológia helyének
kiválasztasát. Atewezési fazisban a JEK-kel folytatott egyeztetések és a lehetséges tervmőđoza-
tok alapjrán a Magdolna u. 33. szźtm a\aÍti' jeIenleg hráziorvosi rendelőként miiködő helyiségeket
alkalmatlann ak ta|źita az addiktoló gia elhely ezésér e.

Az önkormányz.at és a JEK felmérte az e|helyezkedésiik és mérettik alapjan megfelelő helyisége.
ket és az Illés u. 36. szźlm alatttalźůhatőjelenleg tires, 160 ľŕ alapteriiletiĺ helyiség felujítas utĺán

megfelelő az addiktológia elhelyezésére. Az elkészitett helyiségprogram a|Ąanazonban sztiksé-
ges lenne az önkormőnyzatifulajdonban á1ló helyiség mellett ta|á|hatő 3|,6 m" nagyságú magántu.
lajdonú lakas megvásĺíľlása és 30,8 m, nagyságú béľleti jogviszonnyal terhelt helyiség megváltasą
vagy cserelakĺás biaosítasa.

II. A beteľjesztés ĺndoka
A Szigony u. 2la és 2lb szźlm a|att ta\á|hatő gyeľmek és felnőtt haziorvosi rendelők fe|t$itźsźůloz
szfüséges tervęzési és kivitelezési feladatok elindít"ísához szfüséges a Képviselő-testĹilet döntése

és a fedezet biaosítasa.

A |246/2016. (V.18.) Korm. hatźrozat végrehajtasĺíhoz sziikséges az Addiktológiai Gondozó új

helyszínének kijeliilése és a helýséggel hataros magánfulajdonú ingatlan fulajdonosával és a Bu.
dapest, VIII. keriilet Illés u. 36. 3. sz. lakás béľlőjével atźlrgyalźsok megkezdése.

ilI. A dtintés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés cé|ja.. a Szigony u. Zla és Zlb szélm a|att taléůhatő gyeľmek és felnőtt haziorvosi ľendelők
felújításĺíhoz fedezet biztosítasa. Az előzetes költségbecslés a|apjén a benlhazas teljes kĺiltsége
bruttó 1 24.000.00 0 Ft az alábbi költségmegoszlás a|apjőn:

- kiviteli teľvek elkészítése: 3.000.000 Ft
- kivítelezés 100.000.000 Ft
- bútorok beszeľzése 18.000.000 Ft
- múszaki ellenőr: l.000.000 Ft
- tewezőimuvezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb költségek l.000.000 Ft

A 123.000 e Ft fedezetet javaslom a fejlesztési céltaľtalékľól, 1.000 e Ft fedezetet az á|ta|énos mű-

ködési taľtalélffól biztosítani.

A dtintés céJiz;, az Illés u. 36. szám alatttalá|hatő önkoľmrínyzati tulajdonban źi|ő, t60 Ín2 a|apte-
-rĹíl,'fr helyiség .áta|akitása az Addiktológiai Gondozó tészére a mellette tatźúhatő 2. számű magán-
fulajdonú ingatlan megvasaľlásával és a 3. számú bérleti jogviszonnyal terhelt ingatlan megváltá-
sával Az előzetes költségbecslés alapjrán aberuhźaás teljes kiiltsége bruttó 135.000.000 Ft az aláb-

bi kiiltségmegoszlas alapj án:
- kiviteli tervek elkészítése: 4.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
- bútorok beszerzése:: 10.000.000 Ft
- műszaki ellenőr: l.000.000 Ft
- tervezoi művezetés: 1.000.000 Ft .ť
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- egyéb költségek: 1.000.000 Ft
- magántulajdon kivasĺĺľlasa: 12.000.000 Ft
- bérleti jogviszony megváltása: 6.000.000 Ft

Az önkoľmźnyzat költségvetésében már f017. évre beteľvezésre kerĹilt addiktológia kialakítasa
címén a Kálvária u. 13. szjlmalatt 118.000.000 Ft.
A 17.000 e Ft kĹilönbözetet javasoljuk a fejlesztési céltaľtalékľól biztosítani.

IV. Jogszabályĺkömyezet
A Képviselő-testiilet hatasköre Magyarország helyi önkormányzatairól szőIő 20||. évi
CL)ooilX. tĺirvény 23. $ (5) bekezdés 9. pontjában foglaltakon alapul, mely szerint a kerületi
önkormányzat feladata kiilönösęn az egészsé.gugyi a|apellźttás' az egészséges életmód segítését
cé|zn szo|gáltatĺások.

Afentieka|apjankéťiikaza|ábbihatározat javaslatelfogadasát.

IJatá.ľozati javaslat

A Képviselő-testtilet úry dtint' hory

l. a Szigony u.2/a és Zlb szám a|atĺta|á|hatő gyermek és felnőtt hĺĺziorvosi rendelők felújítĺásá-
hoz bruttó 124.000.000 Ft tisszegben fedezetet biztosít azalźlbbi költségmegoszlasban:

- kiviteli tervek elkészítése: 3.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
- bútorok beszerzése 18.000.000 Ft
- míiszaki ellenőr: 1.000.000 Ft
- tervezői művezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb költségek 1.000.000 Ft

Felelős: polgármester
Hatĺáľidő: 20|7. maĺcius 09.

2. a) az |. pontban foglaltak míatt az onkormrányzat kiadas 11107-01 cím _ kcitęlező feladat -
mfüiidési cél és általĺĺnos taľüalékon beltil az általĺĺnos tartaték e|ohényzatźtről 1.000'0 e Ft-ot
átcsopoľtosít a kiadas l1601 cím - önként vállalt fęladat - dologi elóirźnyzatźra egyéb költsé.
gek címen,

b) az |. pontban foglaltak miatt azonkormanyzatkjadás|||07.02 cím - önként vállďt feladat

- fejlesztési céltaľtalék e|őirányzataről 123.000'0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiadás 11601 cím _
önként vállalt feladat _ felújítĺĺsi eloitényzataľa 105.000,0 e Ft.ot,bervhźnźsi e|őirányzatźra
18.000,0 e Ft-ot.

Felelős: polgĺíľmester
Hatríridő: 2017. marcius 09.

3. az Addiktológiai Gondozó részére azI||és u. 36. szźtm a|atti 160 Ín2 nagyságÍl önkoľmanyzati
fulajdonban álló helyiséget jelöli ki.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20t7. máľcius 09.

4. az Addiktológiai Gondozó kialakításaľa bruttó 135.000.000 Ft összegben fedezetet biztosít az
alábbi költségmegoszlásban:

- kiviteli tervek elkészítése: 4.000.000 Ft
- kivitelezés 100.000.000 Ft
. btitoľok beszeruése: 10.000.000 Ft



- műszaki ellenőr: l.000.000 Ft
- tervezői művezetés: 1.000.000 Ft
- egyéb költségek: 1.000.000 Ft
- magántulajdon kivásĺáľlĺása: 12.000.000 Ft
- bérleti jogviszony megváltasa: 6.000.000 Ft

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20|7. mĺírcius 09.

5. felkéri a Józsefuaľosi Gazdálkodasi Ktizpo nt Zrt..t,hogy tĺírgyďasokat folytasson az Illés u.

36. 3 . szótmí (31 ,6 m2) lakĺís fulaj donosával az ingatlanmegvasaľlása táľgyában.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2017. április 30.

6. felkéľi a Józsefuaľosi Gazdálkodasi Kii4poÍ|t Zrt-t, hogy tĺárgyalasokat folytasson az Illés u.
36. 4. számű (30,8 m2) lakás bérlőjével a bérleti jogviszony megváltasą vagy cserelakrás biz-
tosítasa targyában.

Felelős: polgĺíľmester
Hatźndĺĺ: 2017 . április 3 0.

7. a 4. pontban foglaltak miatt az onkoľmĺányzatk'ladás|||07.02 cím - önként vállalt feladat -
fejlesztési céltaľtalék eloirőnyzatzľćll 17.000,0 e Ft.ot, a 11601 cím _ önként vá||a|t feladat -

felújíĹási (Kálváľia tér 13. addiktológiai rendelés kialakítása terezés, kivitelezés) e(őirźnyzatá-
ról l.000,0 e Ft-ot átcsopoľtosít a kiađás 1160l cím - önként vá||a|t feladat _benhazasi előĹ
rényzatfua 12.000,0 e Ft-ot, felhalmozási célú tĺłmogatások á|IaÍnhź!^aÍtáson kíviilre előiráĺry-
zatára6.000'0 e Ft-ot.

Felelős: polgármester
Határidő: 20|7. maľcius 09.

8. felkéľi a polgármesteľt, hogy ahatźttozatban foglaltakat a2017. évi kiiltségvetési ľendelet mó.
dosításĺánál vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: a20|7. évi költségvetési rendelet következő módosítasa

A diintés végrehajtátsźúvégző szervezeti erység: Józsefuiíľosi Gazdálkodási KtizpontZrt.,Pét:z-
iigyi Ügyo sztéůy, Vaľosvezetési Ügyoszĺíly Tisztségviselői Iroda
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t$y Attila

ďpolgáľmester

Töľvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyzó
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