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BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megkezdődhetnek a kivitelezési munkák a Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztésére
A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2018. február elején megkötésre került a kivitelezési szerződés a
Balatonmáriafürdői védőnői szolgálatnak helyet adó épület rekonstrukciójára vonatkozóan. A
szerződéskötést követően a munkaterület átadása is megtörtént, ezzel a fenti fejlesztés a kivitelezés
szakaszába lépett. A kivitelezési munkákat a fonyódi székhelyű BAU Kft. hajtja végre, melynek várható
befejezési ideje 2018. július 31. A kivitelezési munkákat követően tervezzük a védőnői eszközök beszerzését,
mely teljessé teszi a védőnői szolgálat infrastrukturális feltételeinek megteremtését. A közel 60 millió forint
európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés a szolgáltatási színvonal emelését, az
akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtését, egy többfunkciós helyiség kialakítását, továbbá
parkoló építését, szakmai eszközök, vizsgálóeszközök, bútorzat, és IT eszközök beszerzését szolgálja.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata kezdetben önállóan, majd 2005 óta társulási formában látja el a
védőnői szolgálat működtetését. A területi ellátási kötelezettség Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és
Balatonújlak településekre terjed ki. Balatonmáriafürdő községben óvoda, míg Balatonkeresztúr településen
iskola működik, így a védőnői szolgálat tevékenysége kiterjed az iskola-egészségügyi feladatokra is. A védőnői
szolgálat székhelye jelenleg Balatonkeresztúr, Zrínyi u. 2. sz. alatt található (550 hrsz.), mely épületben a
földszinten a háziorvosi rendelő, az emeleti szintjén a védőnői tanácsadó foglal helyet elkülönített
megközelíthetőséggel. Az utolsó jelentősebb korszerűsítésre a 2000-es évek elején került sor. Az orvosi
rendelő korábbi pályázati konstrukció keretében felújításra került. A felújítás kizárólag az épület azon részét
érintette, amely az orvosi funkciókhoz kötődik, így a védőnői szolgálatnak helyt adó épületrész teljesen
felújítatlan maradt, védőnői szakmai eszközök beszerzése sem történt a korábbi projekt keretében. Az
akadálymentes közlekedés az épületben a védőnői szolgálathoz nem biztosított. A földszinten a lépcső mellett
van lehetőség a babakocsik tárolására. Jelen fejlesztés során a korszerűtlen és gazdaságosan fel nem újítható
épületrész kiváltásra kerülne, és az azonos helyrajzi számon található (Balatonkeresztúr, 550. hrsz.),
korábban orvos szolgálati lakásként funkcionáló, jelenleg funkció nélküli épületben kerülne kialakításra a
szolgálat. Elsősorban a szolgáltatási színvonal emelése, az akadálymentes közlekedés és a helyigény
növekedés indokolja a fejlesztést, mely során kialakításra kerülne egy multifunkcionális helyiség is, ami babamama programoknak, csoportfoglalkozásoknak, várandóstornának, stb. adna helyet.
A fejlesztés keretében sor kerül az épület teljes körű akadálymentesítésére, infrastrukturális fejlesztésére,
részletesen, az épület hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, belső felújításra (festés, csempézés,
vizesblokkok kialakítása), funkcionális terek kialakítására (multifunkcionális helyiség), a gépészet
kialakítására, épület energetikai korszerűsítésre, valamint világítási rendszerek korszerűsítésére, parkoló
építésére, szakmai eszközök, vizsgálóeszközök, bútorzat, és IT eszközök beszerzésére.
A kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
A projekt címe: Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 59.890.650,- Ft
A projekt összköltsége: 59.890.650,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008

