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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
MEGKEZDŐDTEK AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE PALOTÁS ÉS KISBÁGYON 
KÖZSÉGEK KONZORCIUMÁBAN” CÍMŰ PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI 
 
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás kivitelezésére szóló közbeszerzés lezárult, 
az építési munkálatok megkezdődtek 
 
Az Új Széchenyi Terv keretében az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Palotás és Kisbágyon községek 
konzorciumában” című pályázata 59 924 682 Ft összegű támogatásban részesült 2013-ban. A 
közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2015.02.02-án aláírásra került és a 
kivitelező a munkaterületet is átvette 2015.02.04-én, így az építési kivitelezés megkezdődhetett. Pályázatunk 
célja a XXI. századi elvárásoknak megfelelő körülmények biztosítása a helyi alapszintű egészségügyi ellátás 
területén Palotás és Kisbágyon községek konzorciumában. A két önkormányzat egészségügyi alapellátási 
kötelezettségének fejlesztése megújuló energiaforrás felhasználásával a vegyes háziorvosi praxisnak 
otthont adó ingatlanok fejlesztésével, akadálymentes kialakításával. A családorvosi szerepkör 
megerősítésével, az ellátás hatékonyabbá, gazdaságosabbá tételével. A fejlesztés által megvalósul a 
mikrotérségen belül az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a 
társadalmi esélykülönbségek csökkentése, illetve a lakosság lakóhelyéhez közeli alapellátási szolgálatok 
„szolgáltatói szerepének” megerősítése és a szolgáltatások minőségének javítása.  
 
A jelenlegi orvosi rendelő karbantartása és üzemeltetése jelenlegi állapotában drága, az épület nem 
akadálymentesített. Az építtető fenntartói tevékenységével összefüggésben tervezi üzemeltetni a háziorvosi 
és gyermekorvosi rendelőket, melyet egy épületben tömbösítve helyeztünk el. A szükséges parkolóhely és 
akadálymentes parkolóhely is kialakításra kerül. A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének biztosítása 
érdekében komplex akadálymentesítést valósítunk meg a kivitelezés során. A projekt nagyban hozzájárul az 
intézmény működési költségeinek csökkentéséhez, az üzemeltetési, karbantartási költségek várhatóan 30-
40%-kal csökkennek a jelenlegi ingatlan működési költségeit alapul véve. Az üzemeltetési költségek 
csökkenését biztosítja a beépítésre kerülő, az eddiginél lényeges magasabb hatásfokú kondenzációs kazán, 
a helyiségenként beszerelt termosztátok, amelyek lehetővé teszik az épület különböző helyiségéinek 
fűtésszabályozását. 
 
Kisbágyon megvalósítási helyszínen a kivitelezés befejeződött. A rendelő korábban nem volt megközelíthető 
a mozgásukban korlátozottak számára, a rendelő lepusztult volt, a bizalmatlanság érzetét keltette a 
rendelőbe érkező betegek számára. A felújítás a rendelő alapterületének kiterjesztésével történt, hogy a 
szükséges funkcionális helyiségek területe és egymás közötti kapcsolataik kielégítsék a mai szakmai 
elvárásokat. A felújítás az épület hosszú távú fenntartási, energetikai korszerűsítési és az elvárt 
akadálymentesítési igényeit is szolgálja. 
 
A projekt várhatóan 2015. nyár végén zárul. 
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