
 
 

Tájékoztató 

Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon 

 

Pályázat azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 

Pályázat címe: Egészségügyi intézmény felújítása Kisdorogon 

Kedvezményezett neve: Kisdorog Község Önkormányzata 

Szerződött támogatási összeg: 28.769.710,- Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

Projekt tartalmának bemutatása:  

A projekt keretében megvalósul a Kisdorog, Kossuth utca 48. szám alatti egészségügyi 

intézmény infrastrukturális fejlesztése, akadálymentesítése, továbbá a védőnői és háziorvosi 

szolgálat fejlesztéséhez kapcsolódó, valamint a vizsgálatok, szűrések elvégzését támogató 

orvosi és informatikai eszközök beszerzése.  

 

A projekt megvalósítása során az egészségügyi szolgálatnak helyet adó helyiségek, valamint a 

szolgálati lakás kialakítására kerül sor. A megvalósítás során az intézményben projektarányos 

akadálymentesítés valósul meg, hogy a betegek és a látogatók számára valamennyi 

szolgáltatás akadálymentesen elérhető legyen.  

A rendelőhöz normál parkolók az utcán, közterületen biztosítottak. A rendelőhöz 1 db 

akadálymentes parkoló készül, ami közvetlenül a rendelő területén belül megépítendő 

rámpához csatlakozik, fordulási lehetőséggel, beton térkő burkolattal. 

Szigetelés: A felújítandó épületrészben mind a hőszigetelés, mind a teljes felület 

talajnedvesség elleni szigetelése biztosított lesz.  

Nyílászárók: A rendelő és váró nyílászárói fokozottan hőszigetelt nyílászárókra lesznek 

kicserélve. 

Festés, burkolatok: az érintett falak felülete fel lesz újítva, illetve a mosdókban, a rendelőben 

és a váróban csempe burkolatot kapnak. A padlóburkolat cseréjére a kialakítandó vizes 

helyiségben kerül sor.  

Tetőfedés, ácsmunka, bádogos munkák: A rendelő teljes tetőfedése fel lesz újítva, az új 

cserepes lemez fedés alatt új lécezés és fóliázás készül, valamint sor kerül az ereszcsatorna 

cseréjére is.  

Épület gépészet 

Gáz-fűtés: Új, zárt égésterű kondenzációs gázkazán kerül 

felszerelése a földszinti férfi WC–ben. Az emeleti részt fűtő 

meglévő gázkazán, és a földszinti helyiségeket fűtő, 

tervezett gázkazán fogyasztását egy új gázmérő méri, a 

tervezett kazán fogyasztását pedig egy új almérő.  

A földszinti fűtési rendszert leválasztásra kerül az 

emeleti rendszerről. A fűtési vezetékek, valamint a 



 
 

fűtőtestek megmaradnak, az új gázkazánt rákötik a földszinti rendszerre.  

 

Víz-csatorna: 

A földszinten és az emeleten elbontásra kerülnek a megszűnő vizes berendezési tárgyak és 

szerelvényeik, valamint a víz-szennyvíz vezetékek. Az új berendezési tárgyakhoz új víz és 

szennyvízvezeték kerül kiépítésre. A hidegvíz ellátás továbbra is a meglévő épületen belüli 

beállásról, a meleg víz ellátás a tervezett új kondenzációs gázkazánról történik. A belsőterű 

WC helyiség szellőzése ventilátorral lesz biztosítva.  

Villanyszerelés: 

A megváltozott szabvány és érintésvédelmi előírásoknak megfelelően mind a rendelőben, 

mind a védőnői szolgálatnál, mind a lakásban megtörténik az elavult, balesetveszélyes 

villanyvezetékek felújítása. 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018 év 09 hó 30 nap 


