
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

BEFEJEZŐDTEK AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE PALOTÁS ÉS KISBÁGYON 

KÖZSÉGEK KONZORCIUMÁBAN” CÍMŰ PÁLYÁZAT KIVITELEZÉSI MUNKÁLATAI 

 

Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás kivitelezésére lezárult, az építési munkálatok 

befejeződtek 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Palotás és Kisbágyon községek 
konzorciumában” című pályázata több mint 50 millió Ft összegű támogatásban részesült 2013-ban. A 
kisbágyoni projekthelyszín sikeres műszaki átadás-átvétele lezárult 2015. januárban. A hosszas előkészítő 
munkákat követően a közbeszerzésen kiválasztott kivitelezővel a vállalkozási szerződés 2015. februárban 
aláírásra került, így az építési kivitelezés megkezdődhetett a palotási projekthelyszínen is. Az építési 
munkálatok jogszabályi megfelelőségének biztosítása érdekében a kivitelezési munkálatokat független 
műszaki ellenőr felügyelte. Az építési tevékenység a szerződéses teljesítési határidővel és a pályázatban 
leírt műszaki tartalommal összhangban sikeresen megvalósult. A palotási projekthelyszín építési munkáinak 
sikeres műszaki átadás-átvétele 2015.07.24-én megtörtént. A projekt keretében az alábbi eszközök kerültek 
beszerzésre: vérnyomás holter készülék, Babydop készülék, csecsemõ mérleg és hosszmérõ, Visus tábla 
két oszlopos belsõ világítással. 
 
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 szükséges parkolóhelyek, valamint akadálymentes parkolóhely is kialakításra került. A fogyatékossággal 
élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében komplex akadálymentesítést valósítottunk meg a 
kivitelezés során. 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. A projekt nagyban hozzájárul az 
intézmény működési költségeinek csökkentéséhez, az üzemeltetési, karbantartási költségek várhatóan 30-
40%-kal csökkennek a jelenlegi rendelő működési költségeit alapul véve. 
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További információ:  
Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 
e-mail: palotas@palotas.hu 
telefon: 06-32-580-055 
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