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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

MEGKEZDŐDTEK A „TENGELIC KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ EGÉSZSÉGHÁZ FEJLESZTÉSE” CÍMŰ 

PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI 

 

 

2015. áprilisában 26,5 millió forint támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli 

Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP-3.1.3/G-14-2014-0084 azonosítószámú, 

„Tengelic községben található Egészségház fejlesztése” című pályázat. A projekt esetében 2015. 

július 15-én megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés.2015. július 17-én a 

munkaterület átadással megkezdődtek a kivitelezési munkák. 

 

Tengelic Község Önkormányzata az egészségügyi alapellátás színvonalának javítása érdekében a 

háziorvosi rendelők és a védőnői tanácsadó fejlesztését határozta el a fenti projekt keretében. Az épület 

infrastrukturális fejlesztése során az épület belső átalakítása, felújítása valósul meg a háziorvosi és védőnői 

részlegben, illetve a szervesen hozzájuk kapcsolódó várótermekben, mellékhelyiségekben. A bejárati 

szélfogó megszűntetésre kerül, mely által az orvosi rendelők váróterme megnagyobbodik, kényelmes 

áthaladást, várakozást biztosítva az ellátottak számára. Az épület nyugati oldalán elhelyezkedő középső 

orvosi rendelőben kialakításra kerül egy új, gipszkarton fallal lehatárolt raktár. Az épületben új csempe-, és 

aljzatburkolatok kerülnek kialakításra. A belső, illetve az épület északi oldalán található nyílászárókat új, fa 

nyílászárókra cserélik. A védőnői tanácsadóhoz tartozó bejárati ajtót szintén kicserélik.A nyílászárók cseréjét 

követően, az épület energetikai hatékonysága növekedni fog a kedvezőbb fűtési feltételeknek köszönhetően. 

Az épület felújítással érintett részein komplett belső festés valósul meg. Az épület nyugati homlokzatát 

vakolatjavítás után homlokzatfestékkel, míg az épületi északi, déli, keleti homlokzatát vakolatjavítás után, 1,5 

mm vastag dörzsvakolattal látják el. Az orvosi rendelőkhöz tartozó váróból balra nyíló mosdó teljes körű, 

komplex akadálymentesítéssel felújításra kerül. 

Az eszközállomány elavult, így az állomány cseréje időszerűvé vált. Az új orvosi és védőnői 

minimumfeltételeket szolgáló eszközök a minőségi változást segítik elő a mai modern kornak megfelelően. 

Az egyéb kapcsolódó bútorzatok a várótermek, rendelők és tanácsadó komfortosabbá tételét szolgálják. Az 

eszközök beszerzése nemcsak az ellátottak érdekeit szolgálja, hanem az Egészségházban dolgozók 

munkafeltételeit is javítják. 

A projekt átfogó célja Tengelic község társadalmi versenyképességének, a helyi lakosok életminőségének, 

egészségi állapotának javítása, optimalizálása.Az Egészségház fejlesztése által az esetek ellátása a 

jövőben modernizált infrastruktúrával ellátott, felújított épületben történik meg, melynek eredményeként 

tovább nő az egészségügyi szolgáltatások népszerűsége a településen.Az épület felújításával, a 

szolgáltatások minőségének javításával a társadalmi esélyegyenlőség is tovább fokozódik. 

 


