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A projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00073
A projekt megnevezése: Védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése Nyírbogáton
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a TOP-4.1.1-15 kódszámú, Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázati felhívás keretén belül 56 564 680,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt elszámolható költségeinek forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a
hazai központi költségvetés előirányzata, a nem elszámolható költségekhez szükséges
2 058 991,- Ft-ot Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata saját forrásból biztosította.
A beruházás egy használaton kívüli iskolaépület átalakításával valósult meg. Az épületben
kapott helyet a védőnői szolgálat. Az építési vállalkozó kiválasztását követően a kivitelezési
munkálatok 2017. októberben kezdődtek el. A munkálatok első osztályú minőségben, a
rendelkezésre álló műszaki terveknek, az engedélyben foglaltaknak és a megrendelői
utasításoknak megfelelően készültek el, amelynek eredményeképpen 2018.június 06-án
megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Az épület 2018. augusztus 17-én ünnepélyes keretek
között került átadásra.
A fejlesztés során az alábbi támogatható tevékenységek valósultak meg:







Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése, területi ellátási kötelezettséggel
rendelkező védőnői tanácsadónak helyt adó épület átalakítása és
akadálymentesítése
Eszközbeszerzés: a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben
foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minőségi definitív ellátás
biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb eszköz és
berendezés beszerzése
Megújuló energiaforrások használata
Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására (pl.:
várandóstorna, szülőszerepre felkészítő csoportfoglalkozások, kismamáknak,
csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok,
szűrővizsgálatok) alkalmas és nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség
kialakítása





A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú
parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése
Családbarát funkciók elhelyezését, kialakítását megvalósító fejlesztések gyerek
játszósarok kialakításával
Udvarfelújítás, parkosítás

Az épület a mai kor követelményeinek megfelelően a legmodernebb energetikai szabványok
és a teljeskörű akadálymentesítés figyelembevételével került megtervezésre, majd
megépítésre. A működési költségek csökkentése érdekében az épület tetőzetén 5 kW-os
napelemes rendszer került telepítésre.
Az épület átalakításával az önkormányzat alapvető célja volt a munkakörülmények javítása,
a lakosság magas színvonalon történő ellátása. A fejlesztés eredményeképpen a védőnői
szolgálat korszerű, a mai kor igényeit kielégítő körülmények között működhet a településen.
A megvalósított fejlesztés lehetővé teszi a Nyírbogát településen élő várandós nők,
gyerekek, fiatalkorúak számára a jó minőségű védőnői ellátáshoz való hozzáférést.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. június 02.
A projekt fizikai befejezése: 2019. október 31.

További információ a jegyzo.nyirbogat@gmail.com e-mail címen kérhető.
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