Balatonfűzfőn körzeti megbízotti iroda,
háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat kialakítása

A projekt Balatonfűzfő Város Önkormányzata
finanszírozásával valósult meg.

A kivitelezés ideje:
2010. 08. 30. – 2010. 10. 27.
Kivitelezők neve és elérhetősége:
Iparterv-ZKK Kft.
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 17. II/8.
Silvatica Bt.
8200 Veszprém, Nagy László utca 1/c.
Medigor Bt.
8200 Veszprém, Bezerédi utca 2.
Lantech Kft.
8200 Veszprém, Szeglethy utca 7.
Tervező neve és elérhetősége:
Fűzfő-Terv Építész Iroda Kft.
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 2.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
Futó Sándor
8229 Csopak, Vincellér utca 1.
A projekt összköltsége: 7.198.040 Ft.

A PROJEKT LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2010. április 27-én határozta el, hogy a fűzőfgyártelepi
Bugyogóforrás utca 2. szám alatti épületrészekben saját forrásból körzeti megbízott irodát, védőnői
szolgálatot alakít ki, a Tobruk városrészben pedig háziorvosi rendelőt nyit.
A közbeszerzési eljárás eredményeként az Iparterv-ZKK Kft. került nyertesként kihirdetésre.
A vállalkozási szerződés aláírására 2010. augusztus 30-án került sor és megkezdődtek a
kivitelezési munkálatok.
A beruházás végleges műszaki átadás-átvételére 2010. október 27-én került sor.
A projekt keretén belül az alábbi átalakítási, felújítási munkákat végezték el.
Körzeti megbízotti iroda
A Bugyogóforrás utca 2. szám alatti épületrészben található helyiségek közül felújításra került a
lépcsőházból nyíló előtér, két raktár, két iroda, a folyosó, a zuhanyzó, a kézmosó, két wc, a
teakonyha és a takarítóeszköz tároló. A felújítási munkák során javításra kerültek a tetőfedés hibái,
a hiányzó cserepek és gerinccserepek pótlásával.
A felújítást követően a rend őrei esztétikus körülmények között vették birtokba a megújult körzeti
megbízotti irodát.
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Tobruki háziorvosi rendelő
A Kölcsey Ferenc utca 1/D. szám alatti, használaton kívüli épület átalakításra került oly módon,
hogy megfeleljen a háziorvosi rendelő támasztotta követelményeknek.
Az épület akadálymentes megközelíthetősége érdekében térköves, korláttal ellátott rámpa épült
vízszintes pihenők közbeiktatásával.
Új bútorok és szakmai, egészségügyi eszközök kerültek beszerzésre.
Az átalakításnak köszönhetően új háziorvosi rendelővel bővül a város, illetve a tobruki városrész,
ahol kulturált körülmények között vehetők igénybe az egészségügyi alapszolgáltatások.
Védőnői szolgálat
A Bugyogóforrás utca 2. szám alatti épületrészben található helyiségeket, az előteret, a mosdót,
két irodát és a raktárt újították fel.
A felújításnak köszönhetően a védőnő kulturált körülmények között fogadja a kismamákat és
csemetéiket.

A PROJEKT FOTÓI:
Körzeti megbízotti iroda
A felújítás alatt

A felújítás után
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Toburki háziorvosi rendelő
A felújítás alatt

A felújítás után

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Nóti Attila
városfejlesztési referens
Levélcím:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Honlap:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
+36-88-596-921
+36-88-596-901
+36-20-478-3889
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu
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