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Tárgy: javaslat új orvosi rendelők építé
sére befektetők pályáztatásával 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Önkormányzatunk az alapellátásban 11 háziorvosi (gyermek, felnőtt) rendelőt működtet. A 
rendelők épülete jelentős részben elavult, a korszerű követelményeknek, jogszabályokban 
meghatározott előírásoknak csak részben felelnek meg, a karbantartásukra a szükségesnél 
jóval kevesebbet tud fordítani az önkormányzat. Az egyik legrosszabb állapotú kőbányai 
rendelő (Salgótarjáni út) felújítására a 2009. évi költségvetésben betervezésre került 35 mil
lió Ft, ez azonban csak kismértékben javítja az általános helyzetet. 
A 2009. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazásra került, hogy vizsgálja meg az ön
kormányzat annak a lehetőségét, hogy vállalkozói tőke bevonásával lehetséges-e új rende
lőik) építése. 
Az Újhegyi lakótelepen, a Rózsaliget lakóparkban működő gyógyszertár üzemeltetője már 
2008 őszén megkereste az önkormányzatot, hogy kialakítana 4-6 orvos számára rendelőt a 
patikával egy épületen belül kialakított szolgáltatóházban. Ezt megelőzően az Üllői út von
záskörzetében is volt hasonló kezdeményezés, illetve ismert, hogy számos település, kerüle
ti önkormányzat ily módon oldotta meg az egészségügyi alapellátás tárgyi feltételeinek javí
tását. 
Javaslom, hogy első körben az önkormányzat két ellátási területen vizsgálja meg, hogy Kő
bányán alkalmazható-e a vállalkozói tőke ez irányú mobilizálása. 

1. Újhegyi rendelő - rövid indoklás 
• Az épület korszerűtlen, rossz állapotú, 
• több orvos várhatóan a Rózsaligetben kialakítandó rendelőben folytatja praxi

sát, 
• a „maradó" praxisok száma (jelenleg: 11 felnőtt, 5 gyermek) még vonzó lehet 

befektetői szempontból. 
2. Zsivaj utcai rendelő - rövid indoklás 

• Az épület korszerűtlen (akadálymentesítés teljes hiánya, jogszabályoknak 
nem megfelelő méretű rendelők, stb.) rossz állapotú, 

• a gyermek és felnőtt rendelés egy légtérben zajlik, 
• jelenleg 8 felnőtt és 6 gyermekorvos rendel az épületben, melynek esetleges 

kettéosztásával még mindig mozgathat befektetőt, 
• a rendelő nagy területet lát el - megosztásával közelebb vihetnénk a szolgál

tatást a lakossághoz, 
• az egyik új épület kiválthatja a Gergely utcai rendelőt is. 



Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa meg, hogy a Zsivaj utcai és az Újhegyi rendelő ki
váltására rendelkezik-e az önkormányzat megfelelő építési telekkel és ennek ered
ményét terjessze elő a képviselő-testület 2009. április 19-i ülésén. 

Határidő: 2009. április 3. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy dolgoztasson ki pályázati felhívást befektetők részére új orvosi 
rendelő építésére és azt terjessze elő a képviselő-testület 2009. május 21-i ülésén. 

Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítésért felelős: Ehrenberger Krisztina főosztályvezető 

Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Budapest, 2009. március 2. 

Kovács Róber 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István jegyző 


