A fűzfőgyártelepi rendelők felújítása Balatonfűzfőn
A projekt azonosító száma:
3284735301
A projekt megvalósításának ideje:
2021. 08. 02. – 2023. 07. 15.
A kedvezményezett neve és elérhetősége:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata
8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Támogató neve:
Miniszterelnökség
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.
Kivitelező neve és elérhetősége:
Aqva Elektro Kft.
1106 Budapest, Fehér út 10. 14. ép. fszt. 19.
Tervező neve és elérhetősége:
Fűzfő-Terv Kft.
8175 Balatonfűzfő, Hóvirág utca 31.
Műszaki ellenőr neve és elérhetősége:
VEM-AL BAU Bt.
8200 Veszprém, Árva utca 1. MF 1.
A Miniszterelnökség által nyújtott támogatás összege: 99.999.331 Ft.
Balatonfűzfő Város Önkormányzata által biztosított saját forrás összege: 70 Ft.
A projekt összköltsége: 99.999.401 Ft.

A PROJEKT ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA:
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2021. május 14-én támogatási kérelmet nyújtott be a
fűzfőgyártelepi rendelők felújítására, amelynek eredményeként 99.999.331 Ft összegű vissza nem
térítendő hazai támogatást nyert a Magyar Falu Program „Önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok fejlesztése” című alprogramhoz meghirdetett, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú, MFPÖTIK/2021/4. pályázati kategória kódszámú pályázatán.
A Támogatói Okirat 2021. október 21-én lépett hatályba. A kivitelezési munkálatok 2022. július 21én kezdődtek meg.
A projekt keretében a Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep városrészen működő II. számú felnőtt
háziorvosi, a házi gyermekorvosi ellátásnak helyet adó rendelők, valamint az ugyanitt működő
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védőnői tanácsadó felújítását, korszerűsítését kívánjuk megvalósítani a 8184 Balatonfűzfő,
Bugyogóforrás utca 2. szám alatti, 1495/88/A/5 és 1495/88/A/7 hrsz.-ú ingatlanon.
A háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelőnek helyet adó épületrész 1986-ban alakult ki
hozzáépítéssel. A védőnő 2010-ben költözött a jelenlegi épületrészbe. Az épület külső és belső főés válaszfalain, nem csak a csatlakozási pontokban, számtalan függőleges, vízszintes és 45°-os
repedés észlelhető, a repedések nagy része átmenő repedés, azaz az érintett falszakasz külső és
belső oldalán is megtalálható, azon kívül az épület lábazata és valószínűsíthetően az alapteste is
eltört, ez látszik az épület körüli járdán is. A régebbi téglaépület és a hozzáépítés vonalában a
függőleges tartószerkezeten ujjnyi repedések láthatók, az épület több pontján is süllyedésből
származó repedések vannak, a repedések nagysága és iránya változó. Az acélszerkezetű
nyílászárókon korróziós nyomok láthatók. A felújítandó épületben az előtérből önálló bejáratokkal
nyílik a két rendelő, saját váróval és szociális helyiségekkel. A mosdók közül egyik sem
akadálymentes.
A jelenleg rendelkezésre álló tárgyi eszközállomány rendkívüli módon korszerűtlen,
leamortizálódott. Az orvosi rendelők bútorzatának és műszerezettségének a döntő többsége az
1980-as években került beszerzésre.
A korszerűsítés célja a szolgáltatások színvonalának emelése az infrastrukturális és
eszközfejlesztéseken keresztül, így minőségi egészségügyi alapellátás biztosítása a település lakói,
valamint a nyári turista szezonban jelentősen megnövekedő üdülőlétszám ellátására, figyelembe
véve a lakosság települési eloszlását.
A háziorvosi rendelő, a házi gyermekorvosi rendelő, a védőnői tanácsadó és kiszolgáló
helyiségeinek állapota statikailag és műszakilag leromlott, ennek az állapotnak a megszüntetése
sürgős feladat. Mindezt és a település lakosságának eloszlását figyelembe véve racionális, előrelátó
és gazdaságos elgondolás a meglévő leromlott épület statikai megerősítése, külső és belső felújítása,
korszerűsítése (180 m2).
Az egészségügyi alapellátás végzéséhez szükséges bútorok és eszközök (138 db) beszerzésére kerül
sor.
A projekt megvalósulása esetén megvalósítható távlati cél a településen élők életminőségének
javítása. A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit az ellátási területen élő felnőtt- és
gyermeklakosság jelenti.
A megvalósuló beruházással egy épületben létrejön Balatonfűzfőn az a korszerű, többcélú
egészségügyi intézmény, ahol három típusú rendelőben biztosítható lesz a színvonalas háziorvosi,
házi gyermekorvosi és a védőnői ellátás.
A PROJEKT FOTÓI:
A fejlesztés előtt
A háziorvosi rendelő:
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A házi gyermekorvosi rendelő:

A védőnői tanácsadó:
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A terv

A fejlesztés 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, +36-20-95-95-190
noti.attila@balatonfuzfo.hu
www.balatonfuzfo.hu

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
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