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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy:  Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Károlyi Sándor Kórház állami fej-

lesztése kapcsán 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az Egészséges Budapest Program előkészítéséről szóló 1333/2016. (VII.4.) Korm. határozatban megfo-

galmazottak szerint a Kormány, a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az 

érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a 

lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, vala-

mint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében támogatja az Egészséges Bu-

dapest Program. 

Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzet-

gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rende-

let (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2017. április 28. napjától hatályos. 

 

A Korm. rendelet a beruházásokkal érintett ingatlanok között a Károlyi Sándor Kórház fejlesztési terüle-

tét is meghatározta, az ezzel kapcsolatos ügyekben az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továb-

biakban: ÁEEK) a közreműködésre kijelölt szerv. 

Az üggyel kapcsolatos előzményeket és a javasolt fejlesztéseket a mellékelten csatolt ÁEEK levélben 

és a mellékletét képező „Tervezési koncepció, műszaki tartalom” dokumentumból ismerhetik meg 

döntéshozók. 

 

A fejlesztésekkel kapcsolatos szoros önkormányzati együttműködés érdekében az ÁEEK az egyes ön-

kormányzatokkal az egyes projektek kapcsán együttműködési megállapodást kíván kötni. A Károlyi 

Sándor Kórház állami fejlesztése kapcsán Újpest Önkormányzatával a melléklet szerinti megállapodás-

tervezetben foglaltak rögzítését kéri. 

 

A fejlesztési javaslat a hatályos településrendezési eszközök alapján is végrehajtható, illetve a készülő, 

Újpesti Lakótelep KÉSZ-ben is figyelembe kívánjuk venni azt. Egyéb elemei a településrendezési kör-

nyezettől függetlenül, önkormányzati egyetértéssel, hozzájárulással megvalósítható. 

 

Az előterjesztés szerinti döntés meghozatalával felhatalmazást és felkérést kap a Polgármester az elő-

készített megállapodás megkötésére, aláírására. 

 

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt dokumen-

tum elfogadásával adjon felhatalmazást és felkérést a Polgármesternek a megállapodás aláírására. 

 

 

Melléklet: 

1. ÁEEK levél másolata 

2. Tervezési koncepció, műszaki tartalom 

3. Együttműködési megállapodás-tervezet 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …/2018. (III.29.) határo-

zata együttműködési megállapodás megkötésére a Károlyi Sándor Kórház állami fejlesztése kap-

csán: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti a Károlyi Sándor Kórház állami fejlesztéséről szóló 

Tervezési koncepció, műszaki tartalom dokumentumban foglaltakat. 

2. Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal történő 

együttműködési megállapodás-tervezet aláírására. 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  folyamatosan 

 

 

Budapest, 2018. március ….. 

 

 

 

Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 

Az előterjesztést Szesztai György főépítész készítette. 

 


