
1325/2021. (V. 31.) Korm. határozat 

az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Kútvölgyi Tömb teljes 

homlokzati korszerűsítésének megvalósításával kapcsolatos egyes döntések meghozataláról 

A Kormány 

 1. egyetért azzal, hogy az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (a 

továbbiakban: ÉKC) – Egészséges Budapest Programban is érintett – Budapest 10733/11 helyrajzi 

számú, természetben az 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. szám alatt található Kútvölgyi Tömbjének 

teljes homlokzata korszerűsítésre, felújításra kerüljön (a továbbiakban: Beruházás); 

 2. a Beruházás megvalósítására – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. 

évi CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóságot (a továbbiakban: KEF) jelöli ki; 

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a KEF útján gondoskodjon a kivitelezési tervdokumentáció 

rendelkezésre állását követően a Beruházás megvalósításáról; 

Felelős: pénzügyminiszter 

Határidő: azonnal 

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a 

pénzügyminiszter – a KEF útján – összesen legfeljebb 11 156 297 000 forint összegben 

kötelezettséget vállaljon; 

 5. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Beruházás megvalósítása 

érdekében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság cím terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját a 2022. év vonatkozásában 

5 578 149 000 forintban állapítja meg; 

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás megvalósításához gondoskodjon 

 a) 5 578 148 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára, 

 b) 5 578 149 000 forint biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 

törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezetében; 

Felelős: pénzügyminiszter 

Határidő: a felmerülés ütemében 

 7. egyetért azzal, hogy az ÉKC mint a Beruházás előkészítő építtetője által elkészíttetett tervek 

felhasználási joga a tervek teljes körű rendelkezésre állását követően átruházásra kerüljön a KEF 

javára, továbbá a hatósági engedélyek tekintetében a KEF – jogutódként – az eredeti jogosult helyébe 

lépjen. 
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