
 

 

 

Kedvezményezett neve: Kunágota Község Önkormányzata 

Projekt címe: Kunágota II. számú rendelő infrastrukturális fejlesztése 

Szerződött támogatás összege: 36 826 038,-Ft. 

Támogatás mértéke: 100 % 

 

 

 

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:  

Támogatási kérelmet minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánjuk benyújtani. Kunágota községe 2650 fős 

(KSH adatbázis, 2014) település Békés megye déli szegletében, a Mezőkovácsházai Járásban A településen az alapellátási szolgáltatások biztosítása 

folyamatos. A jelen projekt keretében háziorvosi szolgálatnak helyet adó, Rákóczi utca 47. szám alatti rendelőintézett érintett. A háziorvosi rendelőben 

a 1 db rendelőhelyiség mellett 1 db szolgálati lakás is található, ebből az épületből végzi a körzetes, vegyes praxissal rendelkező háziorvos a munkáját. 

Földszint plusz egy emeletes, hagyományos épületszerkezetekből épült, utcára merőleges nyeregtető fedésű. Az épület földszintjén található háziorvosi 

rendelő akadálymentes megközelítését és használatát biztosítani kell, ehhez a rendelő főbejáratánál rámpa épül, részben fedett kialakítással. A rámpa 

kialakításhoz szükséges a főbejárat utáni két helyiség padlószintjének megemelése, ezáltal a nyílásáthidalások megemelése, átalakítása. A rendelőnél 

átalakítással akadálymentes WC, pelenkázóval együtt, és babakocsi tároló is kialakításra kerül. A váróterem és rendelő közötti helyiségek átalakításra 

kerülnek, biztosítva nagyobb nyílásméretű ajtók beépítését, ezzel a hordágyas közlekedés lehetőségét. A beteg WC-k átalakításával megfelelő méretű 

különnemű vizesblokk kerül kialakításra. A projekt keretében a javuló infrastrukturális feltételek nyomán a munkavállalók munkaképességének mielőbbi 

visszaállításával és a prevenció és egészségmegőrzés hatékonyabb megvalósításával az egészségügyi fejlesztés hozzájárul a munkavállalók 

munkahelyének megőrzéséhez is. A megfelelő munkakörnyezet, valamint a korszerű diagnosztikai eszközök alkalmazása együttesen eredményesebb és 

hatékonyabb diagnózisok felállítását teszik lehetővé a háziorvos számára, ami a táppénzen töltött napok csökkenésének irányába hat. Hozzájárulás a 

munkahelyteremtéshez, a beruházás megvalósítási helye szerinti település munkaerő-piaci vonzáskörzetének értékelése. Egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó szakemberek lakhatásának támogatása. A projekt keretében szolgálati lakás felújítása is történik.  Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal 

szembeni ellenálló képesség erősítéséhez. A létrehozandó infrastruktúra működtetése során tervezik megújuló energia hasznosítását. Meglévő, magas 

üzemeltetési költségű épület energiahatékonysági szempontú felújítását tartalmazza. 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. június 30. 

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00025 


