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Görgeteg település központjában, a F
mely a községi háziorvosi- és védő
biztosítja. Az épületet akadálymentesen nem 
tetőszerkezete, és csatornahálózata rossz állapotban volt
tartalmazott. 
Az Önkormányzat 2014- ben pályázatot nyújtott be az épület felújítására, akadálymentesítésére, 
parkoló kialakítására, napkollektor kiépítésére, illetve
és bútorzat cseréjére. A pályázat sikeres elb
nem térítend ő támogatást nyert el. A projekt az Európai Unió társ finanszírozásával valósult meg.
 

A beruházás során lebontásra kerültek a régi bádogos

Ezáltal a tető új lécezést, tetőfóliázást és cserépfedést kapott, 

A falak és a lábazat komplett hőszigetelése megtörtént, majd a teljes küls
külső rész teljes festésre került. Az épület elejére új, m

Megújult a rendelők villamos- és fűtéshálózata. A várótermek burkolata bontásra kerültek, új padló lerakása, 

és akadálymentes szempontból való kialakítása megtörtént. A váróterme

nyílászáró beépítésével szabaddá vált az átjárás, illetve kiépítésre került egy akadálymentes mosdó is, mely 

így mindkét váróteremből megközelíthet
rendelők melegvíz-ellátását biztosítja. Az udvaron kialakításra került egy akadálymentes parkoló

rendelőhöz akadálymentes eljutást segít

Cserére kerültek a várótermi padok, kartoték

eszközök kerültek beszerzésre, többek között lap
vérnyomásmérő, légzésfigyelő készülék.

Az épület korszerűsítése, a modern infrast

élők egészségügyi alapellátásához való

munkakörülményinek javulása, a betegek 

 
Kedvezményezett: Görgeteg Község 

7553 Görgeteg, Fő u. 24. 

 

A pályázat azonosító száma: DDOP
 

 

KÍTÁSA, KORSZER ŰSÍTÉSE GÖRGETEGEN A DDOP
LÁTÁS FEJLESZTÉS”  C ÍMŰ PÁLYÁZATI KONSTR UKCIÓ KERETÉBEN

központjában, a F ő utca 12. szám alatt áll az 1970 -es évek végén készült épület, 
védőnői szolgálatnak ad helyet. A szolgálat több mint 1.100

akadálymentesen nem lehetett megközelíteni, falszigetelése nem volt
csatornahálózata rossz állapotban volt , a palatet őfedés szórt azbesztet

ben pályázatot nyújtott be az épület felújítására, akadálymentesítésére, 
napkollektor kiépítésére, illetve  az egészségügyi alapellátást segít
A pályázat sikeres elb írálását követ ően az önkormányzat 33.372.073 Ft 

támogatást nyert el. A projekt az Európai Unió társ finanszírozásával valósult meg.

A beruházás során lebontásra kerültek a régi bádogos-szerkezetek és az azbeszttartalmú hullámpalafedés.

őfóliázást és cserépfedést kapott, illetve megújultak a bádogos

őszigetelése megtörtént, majd a teljes külső rész újravakolásra, és a bels
. Az épület elejére új, műanyag, hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre. 

űtéshálózata. A várótermek burkolata bontásra kerültek, új padló lerakása, 

és akadálymentes szempontból való kialakítása megtörtént. A várótermek között falvéséssel, és új 

nyílászáró beépítésével szabaddá vált az átjárás, illetve kiépítésre került egy akadálymentes mosdó is, mely 

l megközelíthetővé vált. A tetőre felszerelésre került egy napkollektor, mely a 
ellátását biztosítja. Az udvaron kialakításra került egy akadálymentes parkoló

höz akadálymentes eljutást segítő járda. 

Cserére kerültek a várótermi padok, kartoték- és a gyógyszeres szekrények. Új informatikai és orvosi 

zerzésre, többek között lap-top, nyomtató, defibrillátor, EKG készülék, 
ő készülék. 

modern infrastrukturális környezet kialakítása által megvalósult

k egészségügyi alapellátásához való könnyebb hozzájutása, az orvosi rendel

a betegek egészségügyi alapellátásának színvonala. 
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