
 

 

Megkezdődött az új egészségház kialakítása Bogácson 
 

Az ÉMOP-4.1.1/A-12 számú pályázati kiírás keretében elnyert 

támogatásnak köszönhetően kerül létrehozásra a bogácsi új egészségház. 

 
Bogács Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az új egészségház létrehozása 
érdekében, amely által a régi egészségház épülete 79.467.341 Ft vissza nem térítendő uniós 

pályázati forrásból, 100%-os támogatási intenzitás mellett kerül felújításra. 
 
A fejlesztés célja a jelenlegi orvosi rendelőből korszerű egészségház kialakítása, vonzóvá 
tétele infrastruktúra-fejlesztéssel és a munkafeltételek javításával. Cél továbbá a megújuló 
energiaforrások alkalmazása, napkollektorok felhelyezése a használati melegvíz előállítására, 
valamint új nyílászárók beépítésével csökkenteni a felhasznált energia mennyiségét. 
Az épületben jelenleg található orvosi rendelő kedvezőbb kialakítással, a követelményeknek 

megfelelően nagyobb területen helyezkedik majd el, további kezelő helyiséggel bővül, külön 
kialakítva szociális helyiséggel a praxis részére.  
A fogorvosi rendelő a felújított épületben az emeleten kap helyet külön kialakított 
váróteremmel, személyzeti öltözővel, röntgen helyiséggel.  
Az emeleti részben kap még helyet egy nagyobb méretű tanácskozó terem, ahol 
egészségmegőrző programok és az egészségház funkciójához kapcsolódó tárgyalásokra, 
tanácsokozásokra lesz lehetőség. 
Új funkcióként helyet kap az épületben mozgó szakorvosi szolgálat részére - gyermekorvosi 
szakrendelés és nőgyógyászati szakrendelés - tevékenységnek helyt adó helyiségcsoport. 
Kialakításra kerül egy, a gyógytorna, különböző terápiás kezelések, prevenciós 
tevékenységek és rehabilitációs foglalkozások tartására alkalmas helyiség is. 
 
A közbeszerzési eljárás során kiválasztásra került kivitelező, a Szilvási Építő Kft. nagy 
lelkesedéssel és profizmussal látott neki a kivitelezésnek. A munkák várhatóan szeptember 
végére befejeződnek. 

 
A projekt célja, hogy a településen és az egész térségben lakók egészségi állapota és  
a mindennapos életkörülmények javuljanak, ezáltal a társadalmi kohézió erősödjön.  
Az esélyegyenlőség elveinek megfelelően megvalósuljon a lakosság alapellátáshoz való 
akadálymentes hozzáférése.  
A projekt hosszú távú célja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése, végleges és minőségi 

egészségügyi szolgáltatás biztosítása, a lakosok gazdasági potenciáljának növelése,  
a vállalkozók telepítése, elvándorlás csökkentése, regionális és területi különbségek 
csökkentése. 

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
 

 
Bogács, 2014. június 5. 

 

 

 

Bővebb információ: 
Bogács Község Önkormányzata 
Cím: 3412 Bogács Alkotmány út 9. 
Tel: +36 46 534-402 
www.bogacs.hu 
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