
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

      Iktató szám: 132/2019. 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. május 16-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2019” című 

pályázat benyújtására 

  
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 

Készítette:    Róth Istvánné Jogi és Pályázati Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  ESZSB 2019. május 15-i ülésén 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 
 
 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen x 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

egyetértésével pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra címmel 2019 áprilisában.  

 

A pályázat keretében lehetőség van az önkormányzatok által fenntartott intézmények 

fejlesztésére, ezen belül az egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi 

ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi alapellátás) épület vagy helyiség infrastrukturális 

fejlesztésére és felújítására vissza nem térítendő támogatást igényelni. 

 

A pályázati kiírás feltételeinek az előzetes felmérés alapján a Lónyay utcai házi 

gyermekorvosi rendelő (1093 Budapest, Lónyay utca 46.) felel meg. A Városüzemeltetési 

és Felújítási Irodával és a Humánszolgáltatási Irodával egyeztetve ennek a rendelőnek a teljes 

körű felújítása valósítható meg – a pályázat pozitív elbírálása esetén – a rendelkezésre álló 

forrásból. 

 

A Lónyay utcai háziorvosi rendelőben 2 fő házi gyermekorvos dolgozik és a 3 területi 

védőnő, valamint itt került biztosításra a védőnők által elvégzésre kerülő méhnyakrák szűrés 

vizsgálat. 

 

A rendelőben 2012. évben részleges felújítás zajlott, nyílászáró cserével, festéssel, 

gázkészülék javítással, linóleum cserével, az orvosok saját költségen linóleumot cseréltek a 

saját rendelőjükben. Szükséges lenne a rendelő teljes körű felújítása, az orvosi 

rendelőhelyiségeken belül is, valamint a korszerű betegellátáshoz szükséges bútorzat 

biztosítása. 

 

A támogatásból megvalósuló beruházás során az épület felújítására és eszközbeszerzésre 

kerül sor.  

 

A Lónyay utcai házi gyermekorvosi rendelő felújítása alkalmával tervezett munkálatok: 

- fűtéskorszerűsítés (radiátorok cseréje); 

- elektromos hálózat korszerűsítése, cseréje; 

- belső burkolatok (padlóburkolat, oldalfalburkolat) cseréje; 

- közösségi terek belső nyílászáróinak cseréje; 

- helyiségek teljes körű festése; 

- eszközök, bútorzat beszerzése. 

 

A beruházás becsült összköltsége: bruttó 60.000.000 Ft. 

A támogatás mértéke: az összköltség maximum 50%-a, de maximum bruttó 30.000.000 Ft 

(vissza nem térítendő támogatás) 

Önrész: bruttó 30.000.000 Ft (saját erő minimális mértéke a fejlesztési költség 50%-a) 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2020. december 31. 

A megvalósítás helyszíne: 1093 Budapest, Lónyay utca 46. Helyrajzi szám: 36954/0/A/2. – 

2. albetét – sz., 

A pályázat benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb: 2019. május 31. 16:00 óra 



- papír alapon történő benyújtás: 2019. június 3. 

 

A pályázati kiírás alapján kötelezően csatolandó melléklet a képviselő-testületi határozat az 

önerő biztosításáról. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fent bemutatott pályázat benyújtását és nyertes 

pályázat esetén a megvalósításhoz kapcsolódó bruttó 30.000.000 Ft önrész biztosítását 

támogatni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2019. május 9. 

   

 

dr. Bácskai János s.k. 

polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy 

1. egyetért a „Lónyay utcai házi gyermekorvosi rendelő (1093 Budapest, Lónyay utca 

46.) teljes körű felújítása - Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatásra 2019” című pályázat benyújtásával; 

2. nyertes pályázat esetén a költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges bruttó 

30.000.000 Ft azaz harmincmillió forint önrészt; 

3. felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó 

intézkedéseket megtegye, nyertes pályázat esetén a támogatási szerződést megkösse, a 

projekt teljes körű lebonyolítása érdekében a szükséges intézkedéseket és 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

Határidő: 2019. június 5. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

 


