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Tisztelt Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság! 
 
 
A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, 137373/2 helyrajzi szám alatt felvett, 860 
m² területű telken elhelyezkedő, természetben a Zrínyi u. 224/a szám alatt lévő, Budapest 
Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
tulajdonában álló, 194 m2 alapterületű épületben bérleményként háziorvosi rendelő és 
gyógyszertár működik. 
Az épület egyik felében található gyógyszertár 1995 óta szolgáltat Rákoskerten, bérlője a 
Strázsahegy Patika Bt. A másik épületrész két háziorvosi praxissal üzemelő felnőtt háziorvosi 
rendelőnek ad helyet. 
 
A bérlők az elmúlt évek során többször jelezték már problémáikat az épület műszaki állapotával 
kapcsolatban a bérbeadó Önkormányzat felé. Legutóbbi, 2014. januárjában küldött leveleikben 
részletesen ismertették azokat a műszaki jellegű kifogásokat, amelyek álláspontjuk szerint a 
rendeltetésszerű használatot is veszélyeztetik. 
 
Dr. Kajetán Miklós és dr. Veres Ákos háziorvosok 2014. január 27-én kelt levelükben az alábbi 
problémákra hívták fel a figyelmet: Az épület külső nyílászárói elavultak, a túlzott filtráció és a 
fűtési rendszer hiányosságai, korszerűtlensége miatt a helyiségek kifűthetetlenek. Több helyen 
vizesedés és penészesedés nyomait fedezték fel. A csatornából rendszeresen visszaáramló bűz 
mind a dolgozók, mind a betegek számára „tűrhetetlen kellemetlenséget” okoz. A váróba és a 
rendelőbe kerekesszékkel történő bejutás, valamint az akadálymentes mosdóhasználat lehetősége 
nem biztosított. A rendelő fizikai és elektronikai betörés elleni védelme elégtelen. Az épület 
adottságaiból fakadóan szinte valamennyi helyiség (váró, rendelő, vizesblokk) alapterülete „a 
kívánatosnál jóval kisebb”, a parkolóhelyek száma kevés. 
 
Némethné dr. Skultéti Mária gyógyszertárvezető 2014. január 29-én kelt levelében az alábbiakban 
összefoglaltak szerint sorolta fel az épület műszaki állapotát érintő hibákat, hiányosságokat: A 
külső vakolat és festés állapota rossz, az újra és újra megjelenő falfirkák esztétikai, a Toldi utca 
felől lefolyó csapadékvíz elevezetésének elégtelensége vizesedési problémákat okoz. Az épületben 
keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztároló gyűjti, a csatornahálózatra való rákötés megoldatlan, 
gyakori a dugulás, a rendszeresen visszaáramló bűz elviselhetetlen. A külső homlokzati 
hőszigetelés hiányzik, a nyílászárók állapota rossz. Az épület méreteiből és leromlott műszaki 
állapotából fakadó hiányosságok a megnövekedett betegforgalom számára már a rendeltetésszerű 
használatot is szinte alkalmatlanná teszik. Helyben nem biztosítható a kötelező patikai ügyelet 
ellátása sem. 
 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Városfejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elé: 
 
 

Határozati javaslat  
 
 
1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottsága elnöke útján felkéri a polgármestert, hogy a 137373/2 hrsz-
on fellelhető, természetben Budapest XVII. kerület, Zrínyi u. 224/a szám alatti bérlemény 
ingatlan műszaki állapotát – a benne folytatott tevékenységekre tekintettel - vizsgáltassa meg. 
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2) A Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke útján felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban foglalt vizsgálat függvényében tegyen javaslatot az épület minőségének 
javítására, illetve az épület funkciójának esetlegesen más helyen történő elhelyezésére, ennek 
keretében térjen ki a szükséges és lehetséges felújítások valamint a más helyen történő 
elhelyezés műszaki lehetőségeinek bemutatására, költségeinek becslésére.  

 
 

Felelős: Hatvani Zoltán bizottsági elnök 
Határidő: a vizsgálatra: a döntést követő 15 napon belül, a javaslattételre: a döntést követő 30 
napon belül. 
 
 
 
Budapest, 2014. február 11. 
 
 
 
 

  Fohsz Tivadar s.k. 
 alpolgármester  

 
 
Az előterjesztés mellékletei: 
1. számú melléklet: tulajdoni lap 
2. számú melléklet: térképmásolat 
3. számú melléklet: Dr. Kajetán Miklós és dr. Veres Ákos háziorvosok 2014. január 27-én kelt 

levele 
4. számú melléklet: Némethné dr. Skultéti Mária gyógyszertárvezető 2014. január 29-én kelt 

levele 
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