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ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGVALÓSULT AZ „EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS TERÜLETI
ESÉLYKÜLÖNBSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE ONGÁN” C. ÉS ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108 SZ. PROJEKT
Onga Város Önkormányzata 2013 szeptemberében támogatást nyert az „ÉMOP-4.1.1/A-12
Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” tárgyú felhíváson I.
sz. körzetéhez tartozó rendelőépület fejlesztésére. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 58.862.844 Ft.
A kedvezményezett a 2014. szeptemberi műszaki átadás-átvételt követő eszközök leszállítása után,
várhatóan 2014 októberében fizikailag befejezheti a projektet.
Onga Város Önkormányzat Kedvezményezett az I. sz. körzethez tartozó háziorvosi és védőnői
szolgáltatásnak helyt adó ingatlana fejlesztésére 2013 év elején pályázatot nyújtott be az ÉszakMagyarországi Operatív Programon belül az „ÉMOP-4.1.1/A-12 Egészségügyi alapellátás, egészségházak
és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra.
A beruházás műszaki szükségességét támasztotta alá, hogy a meglévő épület határoló szerkezetei elavultak
voltak, nyílászárói sem a víz, sem a szélállósági követelménynek nem feleltek meg, lehűlő felületei - a
határoló falak, födém és padlószerkezetek - a vonatkozó hő és páratechnológiai előírás követelményeitől
elmaradtak, az épület nem felelt meg az egyenlő esélyű hozzáférés elvárásainak, alaprajzi kialakítása
korszerűtlen volt, a háziorvosi ellátás és a védőnői szolgálat közös váróteremhez kapcsolódott, stb.
A projekt részletes kidolgozása és hiánypótlása után az Önkormányzat programját 2013 szeptemberében a
Bíráló Bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, melynek eredményeként 2013 októberében a Támogatási
Szerződés hatályba lépett.
A kivitelezési munkákat a lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárása után 2014 májusában kezdhették meg,
a vállalkozó a NOVIENT KFT. volt. Eszközbeszerzéssel és a meglévő épület átalakításával, felújításával és
bővítésével megvalósult a rendelő előírásoknak megfelelő átalakítása, az intézmény korszerűbb, hatékonyabb,
biztonságosabb és energiatakarékosabb üzemelése érdekében. Műszaki átadás-átvétel időpontja:
2014.09.22., melyet követően sor kerülhetett a háziorvos, valamint a védőnő munkáját segítő eszközök,
továbbá a váróterem és a tanácsadó komfortosítását szolgáló berendezések és bútorzat leszállítására,
valamint a tervezett informatikai és infokommunikációs korszerűsítésre.
Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0108 azonosítószámú projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet segítségével valósult meg. A
kedvezményezett Onga Város Önkormányzata a 58.862.844 Ft elszámolható összköltségű projekt
megvalósításához 100% mértékű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

