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Fejlesztés tárgya:
A pályázatot Tépe Község Önkormányzata nyújtja be a vegyes praxisban működő háziorvosi rende-
lő, védőnői tanácsadó és háziorvosi szolgálati lakás felújítására és a körzetek eszközállományának 
megújítására. A tervezett fejlesztések nem engedélyköteles tevékenységek.
Fejlesztendő ingatlan, kiinduló helyzet:
A településen jelenleg felújításra szoruló épületben akadálymentesen nem hozzáférhető az egész-
ségügyi alapellátás, illetve az egészségügyi szolgáltató által és a védőnői szolgálatban használt 
eszközállomány elavult, hiányos, illetve minősége nem megfelelő. A használt eszközök jelentős 
része idős, több mint tíz éves egészségügyi berendezés és eszköz, mely a mindennapi használat 
során megrongálódott, számos esetben nem megfelelően tölti be szerepét. Az egészségügyi ellátás 
minőségét terhelő jelenlegi infrastrukturális probléma többek közt az, hogy a nem megoldott hőszi-
getelés okán a váróterem meleg évszakban mutatott kedvezőtlen klimatikus viszonyai kedveznek 
a baktériumok, vírusok szaporodásának, nehezítik a higiénés állapotok biztosítását a rendelőben, 
ezáltal növelve az egészségi állapotot befolyásoló kockázatokat a szolgáltatás igénybevételére vá-
rakozás során. Továbbá az épület szerkezeti kialakítása elavult, nem felel meg a jelenlegi elvárá-
soknak, követelményeknek sem. Az épület nyílászárói elavultak, deformálódtak, az épület homlok-
zati falfelületeinek hőszigetelése nem megoldott, a külső teherhordó falak szerkezeti kialakítása 
hőtechnikai szempontból nem megfelelő. Az épület födémének utólagos hőszigetelését a padlás-
terek esetében mindenképpen meg kell oldani. vízellátó rendszer korszerűtlen, az üzemeltetése 
költséges. Gyakoriak a meghibásodások. Az épület főbejárati lépcsőjét a mozgáskorlátozottak nem 
tudják segítség nélkül igénybe venni, így ennek átépítése, illetve rámpa kialakítása szükséges. Az 
épület körüli udvari terület jelenleg kopár, burkolatlan, esztétikai állapotát tekintve sem megfelelő, 
hiányzik az udvarról a fedett babakocsitároló, kerékpártároló, illetve parkolóhelyek hiányoznak és a 
kerítés cseréje szükségszerű.
Az egészségügyi alapellátásnak helyszínt biztosító per-és igénymentes önkormányzati tulajdonú 
ingatlan a Dózsa György utca 5. szám alatt (hrsz: 231/5) található. Az ingatlant az önkormányzat a 
háziorvosi szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja. Ebben az épületben működik a települé-
sen a védőnői szolgálat is, melyet az önkormányzati alkalmazásban álló védőnő lát el.
Fejlesztendő egészségügyi szolgáltatások: 
Az ellátott betegek száma igen magas, 2015-ben meghaladta a 8.300-at. A praxis ellátásához szük-
séges orvosi és asszisztenciális végzettség rendelkezésre áll, illetve a személyi ellátottság a két 
fővel teljes. A fejlesztendő épület földszintjén működik a területi védőnői alapellátást biztosító Vé-
dőnői szolgálat is. Tépe településen a védőnői szolgáltatás vegyes körzeti ellátásban történik, így 
körzeti és iskola-egészségügyi munkát is végez a felsőfokú (védőnő, mentálhigiénés szakember) 
végzettséggel rendelkező, közalkalmazott védőnő egy személyben, az orvosi rendelő épületében 
kialakított védőnői szobában. A személyi ellátottság a védőnői körzetben is teljes. A háziorvosi szol-
gálat és a védőnő közti mindennapi szakmai együttműködés példaértékű. 
Projekt célja, elvárt eredménye:
A jobban felszerelt, modernebb egészségügyi eszközökkel rendelkező és akadálymentes rendelő-
ket, tanácsadókat igénybe vevők a projekt eredményeként már nem kényszerülnek a szolgáltatást 
a járásközpontban, vagy nagyobb településeken igénybe venni, az új eszközök, felszerelések révén 
már helyben is megkaphatják az igényelt és szükséges szolgáltatásokat, vizsgálatokat, tanácsadá-
sokat. 

Projekt célcsoportja:
A projekt közvetlen célcsoportját a településen élők, azon belül is az egészségügyi alapellátást 
igénybe vevők, illetve családtagjaik és a javuló munkakörülmények okán a két fő szakszemélyzet 
jelentik. A szolgálati lakás felújítása révén pedig a célcsoportba tartozó személy maga a háziorvosi 



ellátást nyújtó személy, aki számára vonzóbbá válik a településen való egészségügyi ellátás biz-
tosítása azáltal, hogy javul lakókörnyezete és a rendelőben pedig megfelelő körülmények közt és 
eszközökkel végezheti gyógyító hivatását. 
Az épületen belüli átalakítás és felújítás során az alábbi átalakításokat tervezzük:
- vizesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó és külön férfimosdó kialakítása,
- hulladéktároló kialakítása a veszélyes hulladék számára,
- személyzeti mosdó és öltöző kialakítása,
- akadálymentesített öltöző kialakítása a rendelőhöz,
- nagyobb méretű helyiség kialakítása a védőnői szolgálat számára, 
- adminisztrációs helyiség kialakítása,
- multifunkcionális helyiség kialakítása egészségfejlesztő programok számára,
- felújításra kerül a multifunkcionális helyiséghez kapcsolódó teakonyha és mosdóhelyiség is.

Az épület akadálymentes használhatóságának biztosítására a külső környezet keretében a követ-
kező felújításokat tervezzük megvalósítani:
- telken belüli parkolóhelyek (3 db) kialakítása, 
- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása,
- az előlépcső átépítésével megfelelő rámpa kialakítása,
- fedett babakocsi-tároló elhelyezése,
- kerékpártároló elhelyezése a telken belül,
- külső tér bukolat kialakítása 
- kerítés cseréje, az udvar lombhullató fafajokkal történő parkosítása 

Üzemeltetés, fenntarthatóság:
A felújítandó épület finanszírozásában, üzemeltetésében változás nem történik, továbbra is önkor-
mányzati tulajdonban marad, az egészségügyi szolgáltató azt és eszközeit térítésmentesen kapják 
meg használatra. Az üzemeltetési (rezsi) költségeket a háziorvosi szolgáltató fizeti. Az önkormány-
zat a rezsiköltség biztosítására önkormányzati támogatást biztosít. Az egészségügyi szolgáltatások 
nyújtásának alapvető finanszírozása továbbra is a normatíva marad.
A szolgálati lakást is magában foglaló épület teljes felújítása hozzájárul a településen a költséghaté-
konyabban üzemeltethető egészségügyi szolgáltatások kialakításához, hiszen a energetikai jellem-
zői javulnak, ezáltal a fenntartási, karbantartási, pótlási és rezsiköltségek csökkennek, az alkalma-
zott megújuló energiaforrás (napelemes rendszer) révén pedig a környezeti fenntarthatóság is javul.



























 

MEGHÍVÓ 
TÉPE KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSÁNAK 
FEJLESZTÉSE C. PROJEKT ZÁRÓ RENDEZVÉNYRE 
 
Időpont: 2019. április 18. - 10:00 

Helyszín: 4132 Tépe, Rákóczi utca 2. 
 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 
 
Tépe Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
a  TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00001 azonosító számú 
pályázat keretében megvalósuló  Tépe község 
egészségügyi alapellátásának fejlesztése című projekt 
ünnepi záró rendezvényére. 
 
PROGRAM: 
10.00  KÖSZÖNTŐ BALOGH ANDRÁS - POLGÁRMESTER 
10. 10  ÜNNEPI BESZÉDET MONDANAK 

DR. VITÁNYI ISTVÁN ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ 
PAJNA ZOLTÁN, HBM-I KÖZGYŰLÉS ELNÖKE  

10. 30 ZÁRÓ GONDOLATOK 
10. 45 KÖTETLEN BESZÉLGETÉS 
11.00 SAJTÓFOGADÁS 
 
Kérjük jelenlétével tisztelje meg rendezvényünket! 
Tépe, 2019. április 08. 
 

                           Balogh András  
Polgármester 



 
 

 
 
 
 
 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
TÉPE KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE 
 
Tépe Község Önkormányzata  Tépe község egészségügyi alapellátásának 
fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében Tépe településen  több mint 42 
millió forint összegű vissza nem térítendő támogatást nyert az „Európai 
Strukturális és Beruházási Alapok” TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00001 pályázatán.  
 
Az európai uniós támogatás segítségével korszerű egészségügyi alapellátás került 
kialakításra Tépe területén. 
A fejlesztés eredményeként nő az egészségügyi alapellátás színvonala, illetve az 
ahhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehetősége, lehetővé vált az intézményi 
infrastruktúra és az eszközellátottság minőségi fejlesztése. 
 
A beruházásnak köszönhetően megvalósult az intézmény hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása és a rezsi költségek csökkentése is. 
 
Fejlesztés keretében vizesblokk átalakítása, akadálymentes mosdó és külön 
férfimosdó,  hulladéktároló a veszélyes hulladék számára, személyzeti mosdó és 
öltöző, akadálymentesített öltöző a rendelőhöz, nagyobb méretű helyiség a védőnői 
szolgálat számára, adminisztrációs helyiség kialakítása valósult meg. 
 
A fejlesztést követően multifunkcionális helyiség az egészségfejlesztő programok 
számára, és a helyiséghez kapcsolódó teakonyha és mosdóhelyiség is megújult. A 
telken belüli  3 parkolóhely és 1 akadálymentes parkoló, az előlépcső átépítésével 
megfelelő rámpa, fedett babakocsi-tároló, kerékpártároló, külső tér burkolat 
kialakítása, a kerítés cseréje, és az udvar lombhullató fafajokkal történő parkosítása 
valósult meg. 
 
A bővítés, átalakítás, udvar felújítása, az Európai Unió által elvárt színvonalon 
valósult meg.  
 
A fejlesztés keretén belül új munkahelyeket alakultak ki, mely javíthatja a település 
foglalkoztatási mutatóit. 
 
Projekt befejezése és átadása 2019. 04. 18. 
 
 
További információ kérhető: 
Elérhetőség: tepeph@gmail.com 


