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Kdsziilt a 2017. szeptember 5. nopjdrl tdrtand(j kdpviselitestiilet i til|sre
Kdszftette: Erd6snd dr. Kocsis Helga Humdn Ugyoszttilyvezet6

Tdth Mikl6s Fddpitdsz

Trirgy: Csatlakoziis az Eg6szs6ges Budapest
Programhoz ds javaslat az ehhez
sztiks6ges dcintdsek meghozatal6ra

Tisztelt K6pvisel6-testiiletl

A Kormdny az .,Egdszs6ges Magyarorsziig 2014-2020- Egiszsegtigyi Agazati Srratdgia
elfogadrisar6l sz6l6 103912015. 01. 10.) Korm. hat6rozat6val hagyta j6v6 az egdszs6gtigyi
|gazat strat€gi6,jdt. mely kijekili az |gazat szimira a 2014-2020-as idoszakra vonatkoz6 f<j

c6lkittizdseket.

Korm6nl,zati prioritiis az egdszs6gtigyi alapelldtds r'ij alapokra helyez6se. prevenci6s
tevdkenys6gdnek erosit6se, a jrirribeteg-szakell6tis mege16sit6se. egy fenntarthat6, j6t
mrikcid6 intdzrndnyrendszer kialakitrisa.

Budapesten ds Pest megydben Eg6szs6ges Budapest Program (EBP) neven indult
eg6szs6giigyi fejleszt6si progran'r.

Az Egdszsdges Budapest Program elokiszitdsdrol sz6l6 1333/2016. (VII.4.) Korm. hatarozat
6rtelmiben a program cdlja:

,.A lovarosi ds Pest megyei egdszs6gtigyi szakelliitiisok fejlesztise. az drintett int6zmdnyek
infraslrukturdlis megtjitrisa. a betegbiaonsiig 6s betegel6gedetts6g nrivel6se, a lakossiig
ellStiisi szinvonakinak emel6se. a szol96ltatiisokhoz val6 hozztferes megkcinnyft6se. valamint
kiemelten a siirgossdgi esetek hat6konyabb elliitrisa.''

A fciv6rosi ds a Pest megyei egiszs6gt.igy fejlesztdse 6rdekdben n6gy tj k<izponti
k6rhiizint6zm6nyt (centrumot) homak l6tre, amelyek kri16 trirsk6rhiizakat szerveznek.

A fekvobeteg-szakell6tris fejlesztdse - osszhangban fent idizett kormeinyzati cdlkitriz6sekkel -,

csak a j{rribeteg-szakell{tris p6rhuzamos fejleszt6s6vel tud sikeresen megval6sulni.

Fentiekkel cisszhangban a Korm:iny - az EBP keretcn beliil - a fov6rosi 6s Pest me'gyei
j rir6beteg-szakelLitds fejlesztisi igdnyeinek lelm6rdsdre, azok I'ejleszldsi koncepciojrinak
kidolgoziisiira k6rte fel az emberi eroloniisok miniszterdt (120112017. (lV. I0.) Korm.
hatdrozat 6. pont).

A jiir6beteg-szakelliit6s fejlesztdsi koncepci6jiinak megval6sftiisa cdljdb6l kidolgoz6sra kertilt
egy irtmutat6. amely az EBP Jrirtrbeteg-szakell6tassal kapcsolatos Fejlesaesi ten es

mell6kletei kitdltdsdvel kapcsolatos tudniva[6kat loglalja mag6ban (1. sz. mell6klet).

Az utmutat6 iejlesztesi tertiletkdnt az orvostechnikai eszkcizfej leszt dst. az 6pitett
infrastrukttra fejleszt6s6t, 6s az informatikai fejlcszt6seket emeli ki.

A fejlesa6si terv r6sze tovdbbri annak bemutat6sa. hogy a f'enntart6 cinkormdnyzat milyen
form6ban j6rul hozzd sajttt erolorriisaival a szakmailag indokolt fejleszt6shez.

BUDAPEST F6VAROS XVI. KER. oNTORUANYZAT
ALPOLGARMESTERE
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Az EBP-hez val6 csatlakoziist. ezen beliil a jdr6beteg-szakelliitris fe.jleszt6sdt demografiai
tdnyezok ds szakmai indokok is aliitiimasztjrik.

Budapest XVI. kertiletdben dllami beruhrizrisb6l kesztilt el. rnajd nyitotta meg kapuit a
szakrendelo 54 dvvel ezel6tt. 1963-ban. 1980-ban region6lis iitszerwezds soriin a keritlet teljes
egdszs6giigyi ellet6siit a Fciviirosi Pdterfy Sindor Utcai K6rhdzlioz csaloltek.

2003. jfliusriban a szakrendelo Foviirosi 0nkorm6nyzatt6l tcirtdno iitv6teldvel a J6kai utcai
6piilet a XVI. kertileti Onkormrinyzat tulaldonrlba kertilt.

A XVI. keriilet Kertvdrosi Eg6szs6gtigyi Szolg6lata (KESZ) jelenlegi formrijriban 2007.
jtliusa 6ta mrikddik.

A jar6beteg szakrendelci 1963-ban .15 ezer lakos eg6szsdgtigl i ellAtAsenak kiszolgrikisrira
dpt.ilt. Jelenleg tobb mint 73 ezer lakos dl a kertiletben. A XVl. kerliletben nincs korhitz. igy a
betegelliit6s helyben. a szakrendelo ds a hiiziorvosok 6ltal tcirtdnik.

A lakossiig szama a 2003 6ta eltelt idoszakban 5,92 szdzalekkal. a gyermekek sziLma 26.28
sz|zalekka| a 60 6ven fehili lakosok szilma pedig 22,5 szlzalekkal nisfi.

Nenrcsak az az6la eltelt id5szak demografiai vriltoz6sai (lakossrig sz:iLrna. <isszetdtele). hanem
a kertilettinkben az ut6bbi l-2 6vben n6vekedo tendencirit mutat6 lak6sdpit6si beruhrizrisok is
a szakrendelo bovitdsdnek sziiksdgess6git titmasztjitk al6.

Az [j dpitdsii lakiisok szrima a 201 6. dvben az elozo dvhez viszonyitva tdbb mint 6
szAzal6kkal nott, ds a.lelenleg is zaj lti nagyobb volumcnti bemhdziisok eredm6nyekdnt tobb
mint 80 [j lakas dpitdsc van fblyamatban a kertiletben.

Jelenleg a szakrendelo a kertilet tobb mint 73 ezer lakosa reszere 24 szakagban 33 fdle
szakellatAst nyfjt. 2007. szeptemberdtol egynapos sebdszeti beavatkoz6sokat is vdgez. A
szakorvosi rendelo 6s a gondoztik betegforgalma 6tlag 250 000 f'o. mely a laborszolgriltatrissal
egytitt meghaladja az 6vi 300 000 esetet. a napi orvos-beteg talAlkozAs pedig 1150 feletti.

A fent emlitett demogrdfiai dtrendezodds eredmdnyekint az idos lakossrig ariinya jelentosen
n6. Az idos<iddssel egytift .ldr a kr6nikus betegek sziimiinak lblyamatos n<ivekeddse, ami
jelentos tdbbletfeladatot 16 az eg6szsdgiigyi ell6t6rendszerre.

A kertileti lakosok gy6gytorna ell6t6sa jelenleg egy tornateremben tcirtenik. eg1'6ni
rehabilitiici6ra. gy6gymassz6zsra nincs Iehet6sdg. A tizikoterripiiis kezeldsek k<iziil helyhidny
miatt t6bb hat6kony terdpidt nem tudnak alkalmazni.

Az orvosi mtiszerek ds technika lejlodds6vel a legtdbb diagnosztikus vizsgrilat 6s szdmos

eszkdzds beavatkoziis ds mtitdt elv6gezheto a .jrir6beteg szakelldtasban. de ezek eszkciz 6s

helyigdnyesek.

Az egynapos sebdszeti rdszlegben a mrito m6rete sztiktisen felel meg a minimum
felteteleknek. az dptlet jelenlegi mdreteibol es sajritossrigaib6l ad6d6an bovitcsre. 6s ezzel a

mr.it6ti paletta sz6lesitdsdre nincs lehetoseg.

Az elojegyzdsi. vrirakoziisi ido cscjkkentdsdnek lehetosdge tcibb szakrendeldsen jelenleg a

helyhidny miatt korl6tozott.

A KE,SZ kapacit6sait maximdlisan kihaszniilia. toviibbi kapacit6s bovitds6re a rendel6
adottsrigaib6l ds mdreteib5l ad6d6an helyhiany miatt nincs lehelos6g.

A szakrendelo b6vitds6t. alaptertiletdnek noveldsit a jelenlegi J6kai utcai dptiletre tortdn6
emelet radpitdsivel a lcgc6lszerflbb megval6sitani. hogl'a bor.'ftis eredmdnl,ekent ldtrejovci u-i

helf isdgek a.ielenlegivel azonos. a lakossrig riltal mrir.jtll ismerr 6s j6l megkozelitheto helyen
legyenek 6s a szakell6t6s dont6 r6sze egy telephelyen maradjon. Mindezt a fenntarthat6s6g.
kdltseghat6konysiig szernpontjai is akitrimasajrik.



A kdltsdghatdkonysrig drdekdben szi.iksdges tovdbbii azt is megvizsg6lni, hogy a b6vitds
eredm6nyekdnt a KESZ miis telephelye - kiildncisen a Ben<i u. i. sziim alatti iigyelet es

Gazdas6gi Iroda - iithelyezdsre kertiljdn a J6kai utcai fodptiletbe. ezdltal a Beno utcai dptilet
mds cdlra is hasznosithat6 lenne-

Az emelet rddpitdsdvel egyiitt az 6ptilet belso ritalakitrisrira. uj rendelo helyisdgek
kialakftiisiira. az egynapos seb6szeti mirto ritdpftdsdre. korszertisit6sdre. mammogriifiai sziirds
es hozz6 szakmailag kapcsol6d6 ell6tris kialakitrisdra, energetikai fejleszt6sekre - kozotttik
megfjul6 energia (pl. napelem) - is sor keriilne.

A pitlydzaton elnyerheto t6mogatiis becstih dsszege 800 M |t. Az rillami t6mogat{is
igdnybev6telenek feltdtele a fenntart6 cinkormanyzat rdszdriil a sajiit erofbrrris biztositrisa.

Az iinr6sz mdrtdk6t jelen eloterjesztds alapiiin 120 000 E Ft 6sszegben javasolonr
meghatiirozni.

Az owesz risszeg6b6l 80 000 E Ft a 2011. 6vi k6ltsdgvetdsben iill rendelkezdsre, a Tekla
utcai 6ptiletben k6t [j automata lifl 6pit6sdre, a tanulmiinyterv 6s az engeddlyez6si tervek
kdszit6s6nek kcilts6geire.

A fennmarad6 40 000 E Ft dnr6szt a 2018. 6vi kdlts6gvetdsbe javasolom betervezni.

A Kdpvisel5-testtletnek a fenti benrh5zris megval6sitdsilhoz (emelet-rdepitds) a 10221618

hrsz. ingatlan kapcsiin m6dositania kell a KVSZ-I. azaz. az l-XYllSZl dpitdsi dvezelben a

megengedett legnagyobb dpitmdnymagass6got 15,0 mdterrol 24,0 rndterre kell ncivelni. A
szakrendelo teriiletdnek kiemelt lejlesadsi tertiletkdnti onkorm6r.ryzati meghatiiroziisa
lehetov6 teszi a KVSZ m6dositiis rillami fo6pitdsszel t<irteno targyal6sos eljarris

lebonyolitiisiit.

A szakrendelo dpiilete melletti dnkorm6nyzati tulajdonri 10221617 hrsz.-[ bedpitetlen 6pitdsi

teleknek a rendel<i dpitdsi telk6vel val6 cisszevonasa kedvezobb be6pit6si lehet6sdget. parkol6

ds zdldfeltileti jellemzoket eredm6nyez.

Kirem a K6pviselo{esttiletet, hogy'az cloterjesztdst tdrgyalja meg. ds hozza meg dtintisdt

Hat:irozati javaslat I.:
Budapest Fov6ros XVl. kertileti Onkormiinyzat K6pviselo-testtilete
tdmogatja a XVI. keriilet Kertvdrosi Eg6szs6giigyi Szolgiilata
csatlakoziiset az Egdszsiges Budapesl Programhoz. A jrir6beteg-

szakellritds tej lesadsevel kapcsolatos pitll'6zal 16szekdnt benytjtand6
fejleszr6si tervnek tartalmaznia kell:
- a szakrendelo J6kai utcai 6ptilet6nek emelet r66pitessel tcirtdno

bovitdset 6s az ehhez sziiksdges kie96szito beruh6zisokat.
- az engeddlyez6si tervek elk6szites6t.
- lift 6pit6s6t,
- napelemelhelyezds6t,
- asztikseges eszkdzbeszerz6sek megval6sitiisat.

Iludapest Fovriros XVI. kerlileti Onkorm6nyzat K6pviselo-testiiletc a

pitly/zat elnycr6se esetdn vrillalla a Iift 6s a napelem megdpitds6t. a

tanulman)terv. valaminl az engedell'ez6si tervek kcilts6git.

A Budapest l;ovAros XVI. keriiletr Onkormdnyzat Kepviselo-testtilete
a p|lyi:z;ati onrdszt 120 000 E Ft cisszegben hat6rozza meg.
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Hatrirozati javaslat II.:

Hatirozati j avaslat III.:

Az dnr6sz risszeg6b<il 80 000 E Ft - a szakrendelo dpiiletiben kdt [j
automata lift dpitdsdre. a tanulmilnyterv ds az engeddlyezdsi tervek
kciltsdgeire - a 2017. dvi kciltsdgvetdsben rill rendelkezdsre. 40 000 E
F't pedig a 2018. 6vi kciltsdgvetdsben keriil biztositiisra.

Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kepviselotestiilete
ftlkdri a Polgiirmestert. hogy gondoskodjon a f'ennmarad6 40 000 E Ft
6nrdsz 201 8. dvi kdltsdgvetdsi rendeletbe tdrtdno bedpitdsdr6l.

A Kdpviselo-testtilet f-elhatalmazza a XYl. kertilel Kertviirosi
Egeszsdgtigyi Szol96lata igazgat6jdt a csatlakozashoz sztiksegcs
dokumenturrrok al6irasiira ds a piilyazat beny[rjtrisrira.

llatiirido: 201 7. decenrber 3 L
Felelos: Kovrics Pdter polgiirmester
(elfogadrisa minositett sz6tcibbs6get igenyel az SZMSZ 18. $ (2) bek
a) pontja atapjrin)

Budapest Fovtiros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel<i-testiilete
rlrgl dcint. lrogl a Budapest XVl. kcriilet 1022 1 6/8 hrsz. €s 10221617

hrsz. ingatlanok teriiletdt az "['.gdszseges Budapest Program"
vdgrehajtdsrihoz kiemelt fejlesztdsi tertiletkdnt hatarozz.a rneo

Hat6rido: 20'l 7. szeptember 15.

Felel6s: Kov6cs Pdter polgiirmester
(elfogaddsa egyszem sz6tcibbs6get igenyel)

Budapest Foviiros XVl. keriileti Onkormdnyzat Kdpvisel6testiilete
rigy ddnt. hogy az "Eg6szsdges Budapest Program" kereteben

benyfj tand6 p6lyrlzatban megfo gahnazott cd lok megval6s itasithoz. a

Kertileti Vdrosrendezdsi 6s Epitdsi Szabiilyzatr6l sz6l6 30/2000. (VII.
14.) dnkorni6nyzati lendelet m6dositris6hoz sziiksdges egyeztet6si
e lj rirrist megindida.

Ilatdrido: 2017. szeptember 15.

Felelos: Koviics P6ter polg6rmester
(elfogad6sa egyszerii sziit6bbsdget i genyel)

AlacE ?
l)r. Csomor En'in

alpolgrirmester

Budapest, 201 7. augusztus 30.
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Tdrgl'al:isra kijeliilt bizottsrlg: Eg6szs6giigy i 6s Szoci:ilis Bizotts:ig

ir4clliklet:

l. sziimf: Utmutat6 az EBP J6r6beteg-szakell6tdssal kapcsolatos Fejleszt6si terv
me[l6kleteinek kittiltdsdhez

2. szdmu: Fejlesztdsi terv (drintds-elokdszitdsi tanulmdny)
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Utmutat6 az EBP Jd16beteg-szakell6tSssal kapcsolatos

Fejleszt6si terv 6s mel l6kleteinek kitcilt6s6hez

l. Alapelvek, alap6rt6kek
kapcsolatosan

az Eg6szs6ges Budapest Program fejleszt6sei lehet6s6geivel

Az Egeszs6ges Budapest Program fejleszteseinek alapvetci cdlja fejlesztesi javaslat kidolgozdsa,
amely a ftivdros es Pest megye 5tfog6, egyseges szemlelet( ds a fejleszt6s eredmenyekdnt
ldtrejdv6 magas mincis69( szolg5ltat6sokat nyrijt6 rendszer kialakitdsdt celozza.

Ezen belril alapvet6 cel a jdrobeteg-szakellStdson belLll a sti196ss6gi ell6t6s ambu16ns szintfi
fejleszt6se, a jdrobeteg-szakellit6sban definitiv elldtis fejleszt6se, a k6rhdzi ell6tdst
tehermentesit6 egynapos elldtdsok (ambuldns sebdszet, krjraszerU elldt6sok stb.)feileszt6se,
n6peg6szs6giigyi szempontb6l jelent6s sz(16vizsgdlatok lehet6s6geinek b6vitdse,
korszerUsit6se.

Alapvet6en a fejleszt6si lehet6s6gek az aldbbi (egymdstdl nem elhatdrolt) tertileteket cdlozzdk:

l) Orvostechnikai eszktizfejlesztds (kizii16lag rij, nem haszn5lt, nem felUjitott eszkdzdk
beszerz6se a megldv<i eszk<izpark figyelembevetelevel)

ll) Epitett infrastruktUra fejleszt6se (pl.: 6piiletszdrnyak kialakitdsa, rdepites, 6tdpit6s,
ktils6 telephelyek megszUntetLise, nyil6szd16k csereje,6pillet h6szigetelese stb.)

lll) lnformatikai feileszt6sek (pl.: az EESZT'hez valo szakmai kapcsol6d6s informatikai
felt6teleinek kialakitdsa, digit;lis rendszerek fejlesztese, szerverek korszer(sit6se,
informatikai eszkdzdk cser6je stb.)

Az ennek keretdben fejlesztendd jdrobeteg-szakelldto intezmenyrendszer racioniiis
mfikiidtet6s6t, iizemeltet6s6t orvos-szakmai szempontb6l megalapozottan biztositani kell, a

fejlesztdsek id6szaka alatti zavartalan betegell6tSs biztositdsa mellett.

Az Eg6szs6ges Budapest Program hatdskdre jelenleg nem terjed ki a fejleszt6sekhez kapcsolodo
humdn-es egy6b tovibbi er6forrdsok int6zmenyszintU tervez6sere, illetve ezzel kapcsolatosan az

int6zmdnyi fenntartds (finanszirozds) biztositdsdra, ezeket az adott int6zmdny
menedzsmentienek es fenntartojdnak kell tervezni es adott esetben biztositani. Fontos

szempont, hogy a kapacitdsok, teljesitmdnyek ardnya cisszess696ben a ters6gben az orszig tcibbi
reszdhez viszonyitva nem ndvekedhet, nem ndvekedhet az E. Alap kiaddsa, a mfiktidtet6sre TVK

emel6s, kapacit6sbefogadSs az EBP keret6ben nem biztositott.

Az EBP keret6ben nem t6mogatottak a fenti alapelvekhez nem illeszked6, ,,ad hoc" 6s/vagy
orvos-szakmailag, elldtds-szervez6sileg nem megalapozott fejlesztdsi elk6pzel6sek, bele6rtve a

,,divatos", ugyanakkor meg sem orvos-szakmailag, sem kdltsdghatdkonysdg szempontjdb6l nem

bizonyitottan hatdkony 6s hatdsos technologidk, eszkrjzrik beszerz6s6t is.

A Fejleszt6si terv az adott (Word formiitumU) fejlesztesi tervb6l es annak melldkletet kdpez6

tibliizatokb6l es egy6b csatolmdnyokb6l dll. A hiinyosan, nem megfelel6en 6s/vagy
ellentmond6sos adatokkal benyujtott adattiibl6k formai ellen6rzest kovet6en visszakrllddsre
kerr.ilnek, azok szakert6i v6lemdnyez6se 6s j6vdhagyilsa csak a hidnypotliist kdvet6en tud
elkezd6dni. A szSmolisi hibdk elkerillese erdek6ben javasolt az Excel tdbldzatokniil k6pletek
haszndlata !

1.
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2. Fejleszt6si Terv (word sablon) kitiilt6se

A sablon tartalmazza az egyes pontokndl az elvdrdsokat, melyeknek kitailt6se az adott
formdtumban ktitelez6, azoknak tartalmilag koherensnek kell lennie a fejleszt6si terv egy6b
mell6kleteivel.

Az alibbiakban megjeltilt irdnyelveket, tervez6si felt6teleket mindenk6pp sztiks6ges szem elcjtt
tartani a fejleszt6si terv elkdszitese sordn:

- Be kell mutatniegydb projektek, fejleszt6sek (5E XXlprojekt, KEHO P/EFO P/VEKOP programok
stb.) illeszkedes6t, integrdldsdt es/vagy lehatdroldsit

- Az alapelliUs (hdziorvosi praxisok, r.lgyeleti ellSt5s stb.) fejlesztdse az EBP keretein belill nem
temogathato,

- TObblet NEAK-finanszirozdst, kapacitdst az EBP nem tud biztositani, azonban bels5 kapacitds
dtcsoportositdssal tdrtdn6 fejleszt6sek tdmogatottak, ha az azzal kapcsolatos, int6zmenyen
bel0libels6 dtcsoportositds iigy6ben az adott szakrendel6 nyilatkozik annak el6k6szit6ser6l

3, Fenntarthat6sdg bemutatdsa

4. Orvos-technol6giai fejleszt6sek bemutatdsa, eszkiizig6nyek

Be kell mutatni a jelenleg megl6v6 es a beszerezni tervezett, orvos-szakmailag indokolt
eszkozdket, berendez6seket. A beszerezni kiv;nt orvos-technol69iai eszkcizcik sziiks6glet6nek
szakmai indokl6sdn tUlmen6en szUkseges a darabonkdnt netto 500.000 Ft beszerzdsi 6rtdket
meghalad6 eszkozOk eset6ben indikativ drajdnlat becsatol6sa, amelyek alapjdn meghatdrozdsra
kerillt a beszerzend5 eszkciz becsLilt 6rtdke. Haszn6lt, feliiitott eszkiizdk beszerz6s6re nincs
lehet6s6g, csak Ujonnan beszerzett eszkcizok szdmolhatoak el a fejlesztdssel kapcsolatos pozitiv
timogatoi ddntds esetdn.

5. Epitdszeti elvdrisok a fejleszt6si tervekkel kapcsolatban

Az 6pitdszeti es epi.iletg6peszeti-energetikai fejlesztesekkel kapcsolatosan a Fejlesztesi tervben
rdviden be kell mutatni a tervezett feileszt6s 6pit6szeti/moszaki leir6sdt egyr6szt a meglev6
;llapot ismertetesdvel f6bb szakigankent (pl.: kcirnyezetrendezes, 6pit6szet, tart6szerkezetek,
6pil letg6 p6szet, villamos, k6zm(elldtds, kcizdpmagas vagy magas 6pilletek eseteben t(zvedelmi
koncepcioval), helyis6g kimutatdssal, netto es brutto szintteri]let kimutatdssal (szintenkdnt 6s
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A Feilesztdsi tervben kell bemutatni a fejleszt€sek id6szaka alatt a zavartalan betegellSt6shoz
sz0ks6ges bels6 int6zkeddseket {pl.i szakrendel6sek ideiglenes 5tk6ltiiztet6se) ds annak
esetleges kiilts6geit, ritemterv6t, illetve - amennyiben szakmailag indokolt - a m[ikcides

ideiglenes besziintet6se eseten a fenntart6 el6zetes irdsos .jovd h agydsit.

6n5llo dokumentum tartalmazza a szempontrendszert, ami alapjdn kivizsgdlSsra keri.ll a

Fejleszt6si terv fenntarthatos;g;nak bemutatdsa, annak m egala pozottsdga. Az adott
szakrendel6nek be kell tdmdren mutatni, hogy az adott fejlesztesek potencidlis el6nyeit 6s

h6trdnyait m6rlegelte azok jtiv6beli hatdsaival, kiiltsdgvonzataival szdmszer(sitett formdban
tisztdban van 6s az esetlegesen megntiveked6 forrdsi96nyeket (pl.: fUt6si 6s takarit6si
ktilts6gek, eszktiztik karbantartdsi kiiltsd96nek ntiveked6se stb.) ismeri 6s azokkal -
fenntart6jdval egyeztetve 6s egyLittm(kddve - hosszabb Uvon tervez.
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cisszesitve), valamint az 6pUletg6pdszeti r6szben kitdrve az 6ptllet energetikai koncepci6jdnak
(h6ellirtiis, fUtds/hUt6s 6s szell6z6s) megoldiisiira is, mdsrdszt a megval6sitani tervezett dllapot
ismertetesevel f6bb szakdgank6nt az el6z6ekben leirt tartalom szerint.

Az 6piteszeti/muszaki leirds mellett a fejleszt6si tervhez csatolni kell a megl6v6 6s kiiltin a

tervezett dllapot bemutatds6hoz:
i) Helyszinrajz az M 1: 500 lepteknek megfelelci informdci6kkal {helyrajzi sz6mmal, 6szakjellel,
telekter0lettel, a telekhatir 6s a szomszddos telkek 6s eprlletek, bejiratok, parkol6k, egy6b

burkolt ds nem burkolt zdld felilletek, fik- 6s azok mennyis6geinek, jellem26 szintmagassigok
felttintetesevel, a ktilonboz6 feli.iletek jeltil6sevel)

ii) osszes szint + tet6t6r alaprajza minimum az M 1: 5OO m6retarinynak megfelel6
reszletezettsdggel (az 6piilet befoglal6 m6reteinek bekottdzdsdval, az adott szint szintmagass5gi

kott6j6val, minden egyes helyis69 rendeltet6s6nek 6s alapterillet6nek feltrl ntet6s6v el) A

tervezett Sllapot bemutatSs6hoz az alaprajzokon felriletkitdlt6ssel 6s hozz6 tartozo
jelmagyardzattal jelcilend5k a t6relhatdrolds megvdltoztatdsa n6lkril feldjitott terek, a

terelhaterol6s megviiltoztat;sdval italakitott terek 6s/vagy az rij 6pLilet(ek) vagy 6piilet16sz(ek).

iii) Az 6sszes jellemzci (de minimum 2 db, egymdsra mer6leges sikban felvett) metszet az M 1:

500 m6retardnynak megfelel6 16sz letez ettsdgge l, a f6bb magassdgi adatokkal 6s a jellemz6 kills6
t6relhatdrolo szerkezetek rdtegre n djeive I : talajjal erintkez6 padl6k, tet<iszerkezetek €s krils6

t6relhatirolo falak. Az cisszes homlokzat minimum az M 1:500 m6retardnynak megfelel6

r6szletezetts6ggel, a f5bb magass6gi adatok 6s jellemz6 homlokzati anyagok feltrintet6s6vel

A szakdrt6k gyorsabb t5jdkoztatdsa es a fejlesztdsi tervek jobb bemutatdsa 6rdekdben,
amennyiben rendelkezdsre 5llnak l6tv;nytervek, azokat is csatolni kell.

Az 6piteszetidokumentAciohoz a megadott m[iszaki kdlts6gbecsl6s U bldzat megfelel6en kitdltott
anyagdt is ki kell tdlteni.

6. fpit6szeti elvdrdsok a fejleszt6si tervekkel kapcsolatban

Le kell irni, hogy a jelenlegi 6prilet(ek)nek milyenek az 6pUlet szerkezeti, dpriletg6p6szeti 6s villamos

jellemz6i az al6bbi tartalommal:

mikor eprilt az €pLilet, 6s hogy iill-e valamilyen vedettseg alatt;
milyen az ep0let haszn6lati id6 lefutdsa;

ki.ils6 dptilet hatdrol6 falak 6s nyil6szdrdk (milyens69e, min6sege)

talajszint alatti r6szek, (falak, padl6k)

krils6 hatdrolo tet6, padlds fddem

.ielenleg Uzemel6 f(t6si, esetleg hUtdsi rendszer

milyen a haszn6lati melegviz elldtds ds mivel termelik a melegvizet
milyenek a megl6v6 kcizm( csatlakozdsok (viz, gdz, csatorna, csapaddkviz elvezet6s)

milyen az 6pi]let bels6, illetve ktils6 ter vildgitdsa

m(kridik-e jelen Sllapotban az dpilletet elldt6 megLijul6 energids rendszer (h6szivattyU

napkollektor, napelem)

Be kell mutatni, hogy az elmUlt 10 6vben pdlydztak-e uni6s vagy egy6b t6mogatdsi forrdsra 6s ha igen

akkor milyen p6lydzaton mit nyertek.

- Be kell mutatni rdviden, hogy hogy milyen volt az akkori megl6v6 dllapot, mit akartak
megval6sitani, mi kdszLilt el 6s milyen megtakarit6si indik6torokat vdllaltak
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KeszUlt e az 6piilet16l, objektum16l "Energetikai tanrlsitvdny" vagy,,Energetikai audit",
ha igen, annak mi az eredm6nye

Zajlik-e jelenleg valamilyen energetikai, dpr.iletgdpdszeti, villamos fejleszt6s?
Amennyiben igen akkor azt pdlydzati penzb6l vagy sajdt er6b6l kdszLil?

Mi a munkilatok elk6szill6s6nek a hatdrideje? Milyen italakit6sokkal jir, mi a celja,

milyen energetikaa indikdtorokat vdllaltak?

Be kell mutatni, hogy a Fejlesztdsi terv iltal leirt vdltozisok kapcsolodnak-e valamilyen 6ppen futo
energetikai, 6prlletgdpeszeti, vagy villamos fejleszt6shez, ha igen milyen formdban es hoygan tdrt6nika
ket projekt elhatdrol6sa.

7. lnformatikai fejleszt6sek bemutat6sa

A vonatkozo Excel-td b ld zatokba n szerepl<i bont6sban sziiks69es adatokkal bemutatni az adott
int6zm6ny meglev6 6s fejleszteni kivant informatikai rendszeret 6s eszkozparkjJt. A beszerezni
kiv6nt informatikai eszkdztik eset6ben is szr-ikseges a darabonkent nett6 500.000 Ft beszerz6si

drtdket meghalad6 eszkcizrjk eset6ben indikativ drajinlat csatol6sa. Haszndlt, fel6iitott
informatikai eszktiz6k beszerz6s6re nincs lehet6s6g, csak rijonnan beszerzett eszkdzdk

szdmolhatoak el a fejlesztdssel kapcsolatos pozitiv tdmogatoi dcintes eset6n.

8. Egyebek

A j6r6beteg-szakrendel6k fejlesztese kapcs5n fontos, hogy az egyes fenntarto dnkormdnyzatok
is megfelel6 t6j6koztatdssal rendelkezzenek a fenntartisukban lev6 szakrendel5k fejlesztdsdnek

tervez6sd16l, el6kdszit6sd16l ds lebonyolit6s616l. Tekintettel arra, hogy az adott ainkormdnyzatok
viillaltiik 6s viillal.j;ik a jdrobeteg'szakelldt6s biztosit6sdt 6s fenntart6sit, be kell mutatni a

Feileszt6si tervben, hogy a fenntart6 iinkorm6nyzat milyen form6ban iSrul hozz6 sai6t
er6forr6saival a szakmailag indokolt feileszt€shez, annak 6llami t6mogat6sdhoz.

A fenntart6i tdmogatds formdja lehet:

l) 6nkormdnyzati dnr6sz biztosit6sa likvid t6ke formdjdban (a fejleszt6si igenyek adott
szSzal6ka, vagy a fejleszt6s egyes elemeinek - pl.: bizonyos eszkdzdknek a beszerz6se -
iitviillalSsa)

ll) onkormdnyzati tulajdonban lev6 ingatlan (pl.: kiLiritesre keriil5 kLils6 telephely) dtaddsa

lll) a fejlesztesek eredmdnyeinek fenntartdsdban valo szerepv6llalis bemutatisa (pl.:

megnovekedett takaritiisi kiilts6gek 6tvdllal6sa stb.)

A fenntartok megfelel6 t6jekoztatisdnak 6s a fenntartoi tiimogatds bemutatdsinak c6ljiib6l a

fejleszt6si tervhez csatolni kell az adott fenntart6 tinkormiinyzat hivatalos level6t, amelyben -
egyfajta szdnd6knyilatkozat - jelleggel az adott itnkorm6nyzat polgd rm este renek aldirdsival

raividen bemutatdsra kerril a tervezett onkorminyzati hozzdj6rulds. (Amennyiben ehhez

kdpvisel6testrileti dont6s szilkseges, Ugy az adott dontdst elfogado testilleti hatdrozatot is

csatolni szriksdges. )

4
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Fejleszt6si terv (dtint6s-e!5k6szit6si tanulmSny)

l. Yezetfi cisszefoglal6 (2-3 oldal)
- A probldma (szakmai/muszaki jellegii hiiinyossrig) benrutat6sa
- Megoldrisi javaslat ismerletdse

2. Feileszt6si sziiks69let bemutatdsa

2.1. Az int6zm6ny bemutat6sa (5-10 oldal)
- Az intezmeny szciveges bemutatdsa (2-3 oldal)
- Ell6t6siadatoktablAzatban (betegforgalom szakrendel6senkdnt, TVK)
- ell6t6si adatok (TEK-megnevezdse,specialit6sok)
- lntdzmdnyi gazdillkodiis ismerletise (bevdlelek. kiadiisok fo szrirnai)
- Infrastmkttrdra vonatkoz6 trij6koaat6 (mriszaki. dpit6szeti adatok. telephelyek sz6ma.

dpt.iletek sziima. mtiszaki iillapot leir6sa stb.)
- Orvostechnikai eszkciz<ik (gdp-mtiszer 6llom6ny, amortiz6ci6, nagyirtdkri eszk6zcik.

hi:inyok
- Informatikai-adatszolg:iltat6si rendszer ritfog6 hell'zete (eszkcizrillom6ny. rendszer-

ismerteto tdmdren
- FIum6ner<jforrds bemutatdsa (dolgoz6i ldtszrim. korcsoporlok, alkalmazott/vdllalkoz6

ariiny, fluctuatio)
- Az elmrilt idoszak felhaszniilt uni6s ds mds fejlesztdsi lor6sai orvosi szakteriiletenkdnt

ds infrastruktur:ilis alibontdsban (mikor. mit. mennyil)

2.2. Int6zm6nyi fejleszt6si sziiks69letek (2-3 oldal)
- nagyobb probldmrik. hiiinyossrigok benrutatisa a lervezett tdrsdgi szerep viszonylatirban
- ezek krjzlil azok kiemelise. an-relyek az Egdszsdgcs Budapest Program komplex

tersdgfej lesztesi programjiihoz kapcsolodhatnak
- f-entiek alapjin a konkrdt feilesztdsi elk6pzelisek ismertetise

3. Az int6zm6nyi feileszt6s r6szletes bemutat6sa

3.1. A tervek bemutatisa
- 201 8 ds 2020 kctz<rtti idoszak fejleszt6si elkdpzel6seinek ismertetdse

3.1.7 Az orvos-szakmai (ell6tiisi) program bemutatdsa [4-5 oldal)
szdveges lefriis. indokliis ds magyariizal. amennyiben a tervezett fejlesa6sek hatdsiira
m6dosul az egyes szakmdkra vonatkoz6an (tribkizatban ismertetve a vriltozris irriny6t.
mdrtdk60
a fejlesztdsek eredm6nyekdppen az indikiitorok ds a betegell6t6sok param6tereiben.
minosdgdben el6rheto javuldsok konkr6t meghatAroz-lsa (cdlkittiz6s) cisszefoglal6
tribLizatbanl

1 o tdbtozotok strukturajot, formoi ds tortolmi kdvetehenyeit oz EBP kesziti el, o szdveg ds o tdblozotok fettdltise
oz inftzmdny felodoto

1
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3.1.2 A miiszaki-6pit6szeti fejleszt6si terv (2-3 oldal)
Rdviden be kell mutatni a tervezett mtiszaki-infiastrukturzilis fejlesztdseket 6s azok
litemezdsdt. megval6suldsiit az EBP fejleszt6si c6ljainak ftiggv6nydben

3.1.3 Az orvostechnol6giai, iipoliisi eszkriz, mobiliek fejleszt6si terve
- Pt.: A tervezett teleradiol6giai t'ejleszt6s riszletes bemutat6sa. dr-kalkulicitrval,

titemezdssel2 az orvostechnologiai n.runkacsopofttal egyeaetve
- a kcizpontilag inditott egiszsegiigyi infbrmatikai projekt (EESZT) telemedicina

rendszerdhez kapcsol6dds 6s annak feltdteleinek ismertetdse

3.7.4 Az informatikai eszk<iz<ikre vonatkoz6 fejleszt6si terv
- a tervezett intbrmatikai fejlesztds (szen'erek bovit6se. kliens gdppark csereje.

hril6zatlej lesztes stb.) rdszletes bemutat6sa iirkalkulaci6kkal. titcmezdssel
- a kcizpontilag inditott egdszsigiigl,i infbrmatikai pro.jekthez (tiESZT) kapcsol6das es

annak f'elt6teleinek ismertetdse''

3.1.5 A HR feileszt6si terv
- A tervezett inlbrmatikai ds

feru.rtarl6siinak humiineroforrds
relevdns

fejlesztdsek megval6sit6siinak 6s

biztositdsdnak m6dja. amennyiben
teleradiol6giai

igdnye. ennek

3.1.6 Indik6torok a fejleszt6sekhez kdtSd6en
- a fejlesztdsi c6lok leiriisa. a konkrdt indik6torok megnevezdse mirtdkegysdggel.

kiinduldsi 6s c6ldrtdkkel. c6ldritummal t6bl6zatos lbrr.r.r6ban

- a t5,bl6zat formai ds tartalmi kovetelm6nyei a szakmai munkacsoportokkal tdrtdnt
egyeztet6sek alapj6n keriil vegleges kialakitiisra

3.2 A fejleszt6s tev6kenys6gei 6s titemez6siik

3.2.1 A feileszt6s el6k6szit6se
- az egyes lej lesads-elokdszit6si feladatok szdveges leir6sa
- a kiil<inbcjz<i tervez6si-el6kdszftdsi fazisok tev6kenys6gekre 6s lej leszt6selemeke bontott

id6szakos titemezdse (GANNT-diagram): tervezdsi feladatok ds [itemezdse,
engeddlyeztetdsi feladatok ds titemezdsiik. kozbeszerz6si tervek 6s titemezds r.regyed6ves

bontdsban

7 
a kirt informociokro vonatkozo orientdcios struktira/ironymutotos kidolgozdsobon oz EBP orvostechnologioi

munkdcsoportjo nyijt segitsege\ o konkrdt odotokqt, informaci6kot oz intezmdny adjo meg
3 

o kdrt informociokro vonatkozo orientqcios struktirq/i16nymutotqs kidolgozdso oz EBP lT-munkocsoport felodato
oz informdci6kot oz intizmdny odjo meg
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3.2.2 A fejleszt6s megval6sitdsa
- A lejlesztds ldpdseinek azonosit6sa. a megharirozott tevdkenysdgek ds fejlesztdselemek

tov6bbi, az el6kdszitdsi feladatokkal cisszhangban l6vo r6szletezettsdggel tdd6no
bemutatiisa negyeddves bontiisban

- a?, adott fejleszt6si elem megval6sitiisrihoz kapcsol6d6 rdszfeladatok pontos
meghatiiroz6sa, iitemezistik. hatriridejiik ismertelise

3.3 A feileszt6sek ktilts6gterve
- fejlesztdsi elemenkdnt ds negyedives bontiisban az ossze kciltsigelem ismertetdse Excel-

tthlAzatban fejlesztdsi tartalom is helyszin szerint az EBP riltal megadott formiitumban

3.4 A feileszt6sek likviditdsi terve
- Fejleszt6si elen.rekdnt - rdvid ds hosszti t6vr-i tdtelek elkiildnitdsdvel - az egyes 6vekben

terv szerint kifizetdsre keriilo pdnzriramok. az utols6 oszlopban mindrisszesen.

4. Kockizatelemz6s (1-2 oldal)
- A lejlesadsek (informatika ds teleradiol6gia) lehetsdges kockiizatainak ismertetdse. azok

megel<izdsdre ds elhrlritiisdrira sztiksdges 6s tervezett lipdsek
- Tervezdsi 6s megval6sft6si kockrizatok bemutatisa (pl.: r6szletes kciltozdsi terv hi6nya,

elhtz6d6 elj6rdsok, forriishidny stb.) 6s annak ismertetdse, hogy a tervezett fejlesztdsek
elmaraddsa. illetve megval6sit6sa milyen kockiizatokkal j iir.

5. Kommunikdci6s tev6kenys6g (1 oldal)
- az adoll lejlesztdsekre vonatkoz6 kommunikaci6s terv azzal a cdllal. hogy a iejlesztdst es

annak eredminycit az intdzminy tdrsdgdben min6l tcibben megismerjdk. a

kommunik6ci6s eszkdzok segitsdgdvel az intdzminy minil sz6lesebb korii trijdkoztatrist
ny[jtson a szakmai nyilv:inossrig" a dcint6shozirk es a cdlcsoportok sz6mdra a

megval6sult fej Ieszt6sekr6l
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