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ELŐTERJESZTÉS  

a Képviselő-testület 2022. április 13-i rendkívüli ülésére  
 
 
Tárgy: Döntés a „Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése”, 
valamint „Az Alapszolgáltatási Központ infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán” 
megnevezésű pályázatok benyújtásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

2021. december 07. napján a Kormány TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi 
egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” címmel pályázati felhívást tett közzé 
egészségügyi alapellátás, egészségügyi járóbeteg szakellátás, prehospitális sürgősségi 
ellátások, valamint szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése tekintetében, a szolgáltatások hozzáférhetősége és minőségi 
feltételeinek javítása érdekében. Ezen támogatási forma Kistarcsa Város Önkormányzata 
számára lehetőséget kínál az Egészégház, valamint az Alapszolgáltatási Központ épületének 
és eszközparkjának fejlesztésére. 
 
A pályázati kiírás értelmében, amennyiben a fejlesztéssel érintett szolgáltatások két külön 
épületben működnek, úgy két támogatási kérelem benyújtása szükséges. 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 9 000 
millió Ft, melyből a Keleti Agglomeráció számára elkülönített összeg 2 800 millió Ft. 
A maximálisan igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege 400 millió Ft. 
 
I. Egészségház fejlesztése 
A támogatási kérelem összeállításakor a Polgármesteri Hivatal felvette a kapcsolatot az 
épületben működő orvosokkal, szolgáltatókkal, a felmerült igények felmérése érdekében. A 
projekt műszaki tartalma ezek figyelembevételével került összeállításra, amely alapján az 
alábbi munkálatok valósulnak meg: 
- eszközbeszerzés (berendezések, bútorok, védőnőknek szükséges műszerek, elektronikai 
cikkek, fejlesztő játékok; betegvárókba székek, padok; fogorvosi kezelőegység) 
- épület bővítés: a tervezett bővítmény a meglévő épület délkeleti homlokzatához csatlakozva 
kerül megépítésre. Az új épületrész két szintes kialakítással készül, a meglévő és az új épület 
közötti átjárás a földszinten is és az emeleti szinten is biztosításra kerül. Az új épületrész 
földszintjére kerül áthelyezésre a védőnői rendelő laborral, és kiszolgáló vizesblokkal, 
valamint egy zárt gépkocsi tároló az ügyelet részére. Az emeleti szinten társalgó, valamint 
pihenő helyiségek kerülnek kialakításra az ügyeletes orvosi rendelő dolgozói számára.  
 

 



A meglévő épület bővítése mellett, az épületen belül kisebb átalakításokra is sor kerül. A 
földszinten egy tágasabb Tanácsadói váró kerül kialakításra, ahol a babakocsik tárolása is 
megoldott, az emeleti szintről – a bővítéssel – kikerülő pihenő helyiségek helyére kerül az 
ügyeletes orvosi váró, valamint rendelő külön fektető helyiséggel. A tervezett átalakítással 
egy kis teakonyha kialakítására is lehetőség nyílik a meglévő vizesblokkok mellett, amely 
biztosítja az egyszerű rákötést a meglévő víz- és szennyvíz hálózatra. A gyermekorvosi 
kartonozó helyiség nagyobb lesz. Az I. és II. emeleten 1-1 felnőtt orvosi rendelő alapterülete 
is növekedni fog. 
A földszinten, I. és II. emeleti szinteken új akadálymentes mosdó is kialakításra kerül a 
vonatkozó előírások figyelembevételével. A szintek közötti akadálymentes közlekedést a már 
meglévő felvonó biztosítja. A tervezett rendelők nyílászáróinak szélessége úgy került 
meghatározásra, hogy a kerekesszékkel történő áthaladás is biztosított legyen. Az egész 
épületben tisztasági festés készül. 
- az épület fűtési rendszere is átalakításra, felújításra kerül, amelyhez részletes 
veszteségfeltáró tanulmány is készült. Továbbá új hűtés is kialakításra kerül. 
- a tervezett felújítás során az egész épületet átfogó világításkorszerűsítésre kerül sor, új, ledes 
lámpatestek kerülnek beépítésre. 
 
A beérkezett indikatív ajánlatok alapján az Egészségház fejlesztésének teljes 
összköltsége 347 490 163 Ft, mely költség teljes mértékben elszámolható a pályázatban 
nyújtható támogatás terhére. 
 
II. Alapszolgáltatási központ fejlesztése 
Az intézményvezetővel szoros együttműködésben felmérésre kerültek az intézményben 
elvégezni szükséges munkálatok, amely alapján a projekt keretében az alábbi fejlesztések 
kerülnek megvalósításra: 
- eszközbeszerzés (berendezések, bútorok, elektronikai cikkek, 9 személyes kisbusz) 
- az épület helyiségeinek akadálymentesítése, mely során a belső ajtók cseréjével megfelelő 
szélességű és küszöbmentes közlekedés valósul meg. A különböző szinteken lévő padlók a 
felújítás során egy szintre kerülnek, a padlóburkolatba vezetősávok kerülnek beépítésre. Az 
épületben belső átalakítással kialakításra kerül egy elektromos kerékpár tároló és töltő 
helyiség, és egy tároló helyiség. A nappali hajléktalan tartózkodó és mosdó teljesen felújításra 
kerül. A korszerűtlen homlokzati nyílászárók felújításra kerülnek, és minden ablakra redőny 
kerül. Az épületben a belső fekvésű vizesblokk átalakításra kerül, mely által az egyik iroda 
megközelítése is akadálymentesen megvalósul. Az épület lábazatképzése felújításra kerül, az 
épület közül húzódó járdával együtt. A födém hőszigetelése és párazárása felújításra kerül. A 
déli fekvésű helyiségek klímával lesznek ellátva. Az épület fűtési rendszere átmosásra és 
beszabályozásra kerül, a radiátor szelepek termosztatikus szelepekre lesznek cserélve. 
-Az udvarfejlesztés során a gazdasági udvar bejárója és udvarburkolata felújításra kerül, a 
csapadékvíz elvezetés kialakításával együtt. A bejárati járdaburkolat akadálymentes 
közlekedésre alkalmas módon felújításra kerül. Az ingatlanon akadálymentes parkolóhely 
épül, a bejárat melletti területen. A sportpálya felöli oldalon a kerítés megújításra kerül, illetve 
a burkolatlan területeken zöldfelület fejlesztés kerül végrehajtásra. 
 
A beérkezett indikatív ajánlatok alapján az Alapszolgáltatási Központ fejlesztésének 
teljes összköltsége 261 397 300 Ft, mely költség teljes mértékben elszámolható a 
pályázatban nyújtható támogatás terhére. 
 
A projektek befejezéstől számított 5 évig a Felhívás 6.8 pontjában foglalt feltételeknek 
szükséges megfelelni, azaz: 



a) az infrastruktúra valamely elemében kizárólag olyan tulajdonosváltás következhet be, 
amelynek eredményeként egy cég vagy közszférabeli szervezet jogosulatlan előnyhöz nem 
jut; 
b) a művelet jellegében, célkitűzéseiben vagy végrehajtási feltételeiben olyan lényeges 
változás nem következik be, amely veszélyezteti az eredeti célkitűzéseket. 
 
A támogatási kérelmek összeállításakor igyekeztünk azon elemeket is betervezni, amelyek az 
elbírálásakor plusz pontot jelentenek, így a hallássérültek segítése érdekében indukcióshurok 
erősítő készülék kerül beszerzésre, családbarát funkciók (játszósarok) kerülnek kialakításra, 
zöldfelület jön létre, valamint környezetbarát megoldások kerülnek alkalmazásra mindkét 
fejlesztéssel érintett intézményben. 
 
A támogatási kérelem benyújtására 2022.03.01. – 2022.04.19. időszakban van lehetőség. 
 
Az előterjesztés készítésének időpontjában a támogatási kérelem és a benyújtáshoz 
szükséges költségvetés elkészült, az előírt dokumentumok készítése, beszerzése 
megtörtént, az adatlapok elektronikus oldalon történő töltése folyamatban van. 
 
Kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslatok elfogadását: 
 

I. Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Kistarcsai Egészségház bővítése és infrastruktúra fejlesztése 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/B. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1237/14 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21 
- A projekt összes költsége: 347 490 163 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 347 490 163 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 347 490 163 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a Felhívás 6.8 pontjában foglaltaknak. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok aláírására, a pályázat benyújtására, valamint a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében 2022. április 19. 
Felelős: Juhász István polgármester 



 
II. Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a 
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 
fejlesztése” című pályázati felhívásra az alábbiak szerint: 
 
- A projekt címe: Az Alapszolgáltatási Központ infrastruktúra fejlesztése Kistarcsán 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe:2143 Kistarcsa, Batthyány utca 2-4. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 1287/2 
- A pályázati felhívás száma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21 
- A projekt összes költsége: 261 397 300 Ft 
- A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: 0 Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: 261 397 300 Ft 
- A pályázat benyújtásakor a TOP_PLUSZ forrásból származó támogatás igényelt 

összege: 261 397 300 Ft 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kistarcsa Város 
Önkormányzata a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének 
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a Felhívás 6.8 pontjában foglaltaknak. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fejlesztéssel 
érintett ingatlan per- és tehermentes, valamint a tulajdoni viszonyai rendezettek. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó 
jognyilatkozatok aláírására, a pályázat benyújtására, valamint a támogatási szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal, pályázat benyújtásának tekintetében Határidő: azonnal, pályázat 
benyújtásának tekintetében 2022. április 19. 
Felelős: Juhász István polgármester 

 
Kistarcsa, 2022. április 12.                                        
                                            
                                                                 Juhász István 
                                                                             polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


