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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

MEGKEZDŐDTEK AZ „EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ŐCSÉNY TELEPÜLÉSEN” 

CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSI MUNKÁI 

 

 

2015. áprilisában közel 28,5 millió forint támogatásban részesült az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli 

Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott DDOP-3.1.3/G-14-2014-0042 azonosító számú, 

„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Őcsény településen” című pályázat. A projekt esetében 2015. 

augusztus 13-án a Gemenc Bau Kft.-vel megkötésre került a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási 

szerződés. 2015. augusztus 17-én a munkaterület átadással megkezdődtek a kivitelezési munkák. 

 

A projekt keretében a Kazinczy utca 1. szám alatt található gyermekjóléti – és védőnői szolgálat újul meg. Az 

épületrész több helyen leromlott, elavult állapotban van, épületenergetikai szempontból korszerűtlen, 

eszközei elavultak. A fal, a tető és a födém tartószerkezeti elemei felülvizsgálatra, a sérült részek cserére 

kerülnek. Új padlószerkezeteket alakítanak ki. A vakolatot eltávolítják, a tartószerkezeti felújításokat, illetve 

átalakításokat követően, a falakat újravakolják, glettelik, festik. A régi, elavult nyílászárókat korszerű, ahol 

szükséges akadálymentes nyílászárókra cserélik. Az épületrészben akadálymentes mosdó kerül 

kialakításra. Új akadálymentes kivitelű rámpa és lépcső kialakítására is sor kerül. A projekt fontos része a 

megújuló energiát hasznosító berendezések, technológiák alkalmazása. A fejlesztéssel érintett épületrész 

déli tájolású oldalán, tetősíkban kialakított komplett napelemes rendszer kerül kiépítésre. A projektben 

eszközök beszerzésére (mérőeszközök, szekrények, számítógép, stb.) nyílik lehetőség, mellyel a védőnői 

szolgálat hatékony munkavégzését segítik. 

A projekt átfogó célja Őcsény község társadalmi versenyképességének javítása, optimalizálása, az 

életminőség, egészségi állapot javítása egyéni és közösségi szinten egyaránt. Az önkormányzat célja a 

meglévő szolgáltatás erősítése és minőségi javítása, melyhez hozzájárul az új eszközállomány beszerzése 

is. A felújítási, korszerűsítési munkák következtében az épület értéke növekszik, állapota jobbá válik. A 

nyílászárók cseréjével, illetve a napelemes rendszer kiépítésével javul az épület energiahatékonysága. A 

felújítás és a modernebb berendezések beszerzése a megfelelő és korszerű működéshez 

elengedhetetlenek. Az épületrész felújításával, a szolgáltatás minőségének javításával a társadalmi 

esélyegyenlőség is tovább fokozódik. Összességében elmondható, hogy a projekt megvalósulása jobb 

munkafeltételeket teremt az ott dolgozók, illetve korszerűbb, színvonalasabb ellátást biztosít az érintettek 

számára. 


