
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 518/2018. 

 
 

M E G H Í V Ó 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2018. január 9-én (kedd) 15.30 órakor 
 
rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal – Tanácsterem fsz. 4. 
 
 

Napirend: 
 
 

Nyílt ülés: 
 

1. Javaslat a Gyáli Szakrendelő Egészséges Budapest Program keretében történő röntgen készülék 
beszerzéséhez szükséges önrész biztosítására 

 
  Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
     Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
2. Javaslat a Gyál, 0122/4 hrsz.-ú ingatlanon PEPKOR Ingatlan Kft. által építendő aszfaltozott út és híd 

engedélyezési eljárásával kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 
 

  Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
3. Javaslat vállalkozói park pályázat benyújtására, szükséges önerő biztosítására 

 
  Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató  
  Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
Gyál, 2018. január 8.  
 
 
 
       Tisztelettel: 
 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



Tárgy: Javaslat a Gyáli Szakrendelő Egészséges Budapest 
Program keretében történő röntgen készülék 
beszerzéséhez szükséges önrész biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány 2017. június 29. napján elfogadott 1425/2017. (VI.29.) sz. kormányhatározattal döntött arról, hogy 
forrásokat biztosít a központi régió egészségügyi ellátórendszerének fejlesztéséhez. A tervek szerint a közép-
magyarországi régióban a következő 10 évben 700 milliárd forintot fordítanak egészségügyi fejlesztésekre. A 
fenti kormányhatározattal meghirdetett program az Egészséges Budapest Program (a továbbiakban: EBP) 
elnevezést kapta. A kormányzat eredeti terve szerint az EBP keretében megvalósítandó beruházások zöme a 
fekvőbeteg-ellátást érinti, azonban 2017 őszén kiterjesztésre került az EBP, és a járóbeteg-ellátást végző 
intézmények is bekerülhetnek a programba az egészségügyet érintő korszerűsítő és fejlesztő beruházásokkal. 

A Pest megyei egészségügyi szakellátások átfogó fejlesztése érdekében a járóbeteg-szakellátásban érintett 
intézmények fejlesztési tervet kell, hogy benyújtsanak a pályázat keretében. A pályázatok elbírálását követően a 
Kormány határozatba foglalja a benyújtott pályázattal támogatott fejlesztési összeget. 

A járóbeteg-szakellátás ellátására városunk megbízási szerződéssel rendelkezik a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórházzal (a továbbiakban: kórház). Az EBP keretein belül a kórház jelenleg fejlesztési tervet (1.sz.melléklet) 
készít az Ady Endre utcai és a Gyáli Szakrendelő korszerűsítésére és fejlesztésére. A kórház a terveket az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ bázisán működő EBP Iroda Járóbeteg-szakellátási Igazgatóságához 2018. első 
hetében benyújtotta. A kórház a Gyáli Szakrendelő esetében digitális röntgenkészülék beszerzését és telepítését 
tervezi. A fejlesztés összköltsége a kórház számításai szerint 78 millió forint, mely magában foglalja a készülék 
beszerzési árát (kb. 70 millió forint), valamint a helyiség kialakítását (kb. 8 millió forint). A helyiség kialakítása 
magában foglalja a helyiség speciális szellőzésének, és sugárvédelmének kialakítását. 

Lévén, hogy a tervezett beruházás a gyáli lakosság betegellátási színvonalának emelését, a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés megkönnyítését, valamint a betegbiztonság- és betegelégedettség emelését célozza, és szolgálja, 
az önkormányzatnak is részt kell vállalnia az anyagiakból. Szakmai körökből származó információk szerint 10% 
önrész vállalása a programba való bekerülés feltétele. A fejlesztés megvalósításához szükséges 10% önerő 
mértéke bruttó 7 800 000.- Ft. 

Amennyiben a kórház fejlesztési tervét az EBP Iroda támogatja, akkor 2018 tavaszán várható az erről szóló 
kormányhatározat megjelenése. Ezt követően közbeszerzési eljárást kell kiírni a digitális röntgen beszerzésére, 
valamint a röntgen elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítását is csak ezután lehet elkezdeni, várhatóan 2018 
második felében. A felsorolt feladatok időigénye miatt a fenti tájékoztató jellegű költségeket - az időre tekintettel 
- előfordulhat, hogy aktualizálni szükséges. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. elfogadja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészséges Budapest Program pályázat benyújtásához 
szükséges, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti Gyáli Szakrendelőt érintő fejlesztési tervét (digitális 
röntgenkészülék beszerzését), 

2. biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges pályázati önrészt, mely a Gyáli Szakrendelőbe tervezett 
digitális röntgenkészülék beszerzési, és a kapcsolódó helyiség kialakítási költségeinek 10%-a, bruttó 
7 800 000.- Ft, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletében a 
szükséges előirányzat tervezéséről. 

Határidő:2018. február 15. 

Felelős: Polgármester 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szóttöbbség szükséges! 

 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Szociális és Egészségügyi Bizottság 



 
Az előterjesztést készítette: Pap Krisztina csoportvezető 
 
Gyál, 2018. január 4. 
 

      
Pápai Mihály 

 polgármester 

 

 

Melléklet: Gyáli szakrendelőt érintő fejlesztési terv (később kiküldendő) 



 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Gyál, 0122/4 hrsz.-ú ingatlanon PEPKOR Ingatlan   

Kft. által építendő aszfaltozott út és híd engedélyezési eljárásával 
kapcsolatos tulajdonosi nyilatkozat kiadására 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A PEPKOR Ingatlan Kft. (székhelye:1138 Budapest Váci út 187.) a gyáli 7510/1 hrsz.-ú ingatlanon 
raktárcsarnokot, irodaépületet és a hozzátartozó infrastruktúrát kívánja megépíteni.  

 
Ehhez kapcsolódóan az építtető megbízásából a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. elkészítette a 

„PEPCO LOGISTIC CENTER RAKTÁRCSARNOK ÉS IRODAÉPÜLET KÜLSŐ UTAK ENGEDÉLYEZÉSI 
TERVE” című, Tsz: 5314 tervszámú tervdokumentációt, amely a tervezett Logisztikai központ megközelítését 
szolgálja. A tervdokumentáció az üléseken megtekinthető. 
A tervezett út érinti Gyál Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 0122/4 hrsz.-ú kivett út megnevezésű és az ezzel 
párhuzamosan mellette lévő PEPKOR Ingatlan Kft. tulajdonában lévő 7510/3 hrsz.-ú kivett közforgalom elől el nem 
zárt magánút megnevezésű földrészleteket.  
A PEPKOR Ingatlan Kft. a 0122/4 helyrajzi számú ingatlan érintően kérte az építendő út és híd engedélyezési 
eljárásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást. 
 
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek ismeretében szíveskedjen határozatot hozni! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő –testülete 
 
a.) a gyáli 0122/4 hrsz.-ú kivett út megnevezésű földrészletet érintően a PEPKOR Ingatlan Kft. (székhelye:1138 
Budapest Váci út 187.) építtető kérelmére hozzájárul - a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. által készített, „ 
PEPCO LOGISTIC CENTER RAKTÁRCSARNOK ÉS IRODAÉPÜLET KÜLSŐ UTAK ENGEDÉLYEZÉSI 
TERVE” című, Tsz: 5314 tervszámú tervdokumentáció szerinti útépítéshez azzal, hogy a várható nagy forgalomra való 
tekintettel a kiépített út üzemeltetése és karbantartása - egy később kötendő szerződés szerint - az építtető-tulajdonos 
PEPKOR Ingatlan Kft.-t terheli. 
 
b.) a tulajdonosi nyilatkozat nem mentesít az egyéb szakhatósági állásfoglalások és engedélyek beszerzése alól. 
 
 
Határidő:  2018. január 15. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2018. január 4. 
 
 
            Rozgonyi Erik 
          címzetes főjegyző 
 
Melléklet: l pld. kérelem 
  2 pld. tulajdoni lap 
  1 pld. térkép részlet 
  1 pld. SZT-16 szabályozási tervlap 
  1 pld. átnézeti helyszínrajz 
  1 pld. műszaki leírás 
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Tárgy: Javaslat vállalkozói park pályázat benyújtására, 
szükséges önerő biztosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 258/2017 (XII.13.) számú határozat értelmében a PM_VALLPARK_2017 kódú pályázati anyag összeállításra 
került. 
 
A pályázat főbb adatai: 
Támogatási és megvalósítási időszak: 2017-2021 (megvalósítás Támogatási Szerződéstől 18 hónapon belül); 
Támogatási összeg: min. 50 millió, max. 250 millió Ft; (terület nagyságától függ) 
Támogatás mértéke: 80% (Gyál Város egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján); 
 
A kiválasztásra került ingatlan Gyál Bartók Béla út-Bem József út kereszteződésénél lévő, 100%-ban 
önkormányzati tulajdonban lévő terület, amely jelenleg 4375/5; 4375/6; 4377/1 helyrajzi számokon szerepel, és 
a 257/2017.(XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján egyesítésre kerül 4375/6 helyrajzi számon. 
Összterületük a 2,51 ha-t meghaladja, így a pályázati kiírás értelmében a támogatás összege 200 millió Ft lehet. 
A decemberi döntés óta a pályázati anyag, üzleti terv a szükséges tervekkel együtt elkészültek. A szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése megkezdődött.  
A benyújtandó pályázat főbb adatait tartalmazza az előterjesztéshez mellékelt előzetes pályázati adatlap, ami a 
pályázat lényegi elemeire vonatkozóan a végleges, beadandó információkat tartalmazza. Tekintettel a pályázat 
rövid előkészítési idejére, illetve arra, hogy az elektronikus felület csak a későbbiekben válik elérhetővé a 
pályázat beadásához, a pályázat elektronikus adatlapja kis mértékben változhat, azonban lényegi elemekben nem 
tér el. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatait meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. PM-VALLPARK_2017 jelű, „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése 
Pest megye területén” megnevezésű pályázat vonatkozásában nyújt be pályázatot a Gyál Bartók Béla 
út-Bem József út kereszteződésénél lévő, 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő területre, amely 
jelenleg 4375/5; 4375/6; 4377/1 helyrajzi számokon szerepel, és a 257/2017.(XII.13.) sz. Képviselő-
testületi határozat alapján egyesítésre kerül 4375/6 helyrajzi számon. 

2. a pályázat megvalósításához szükséges, …………………,- Ft + Áfa önerő fedezetet biztosítja a 2018. 
évi, szükség esetén a 2019. évi költségvetésében. 

3. felhatalmazza a Polgármestert a pályázat beadásához szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. február 28. 
Felelős:  Polgármester 

 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

Az előterjesztést készítette: Egry István 
 
Gyál, 2018. január08. 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 

 
 
Melléklet: Pályázat főbb, lényegi adatait tartalmazó előzetes adatlap (később kiküldendő) 
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