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KENÉZLŐ KÖZS ÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULT AZ EGÉS ZS ÉGÜGYI ALAP ELLÁTÁSI INTÉZMÉNY KENÉZLŐ KÖZS ÉGBEN UNIÓS
TÁMOGATÁSSAL
Befejeződött Kenézlő Község Önkormányzata beruházásában az „Egész ségügyi alapellátási
intézmény felújítása és bővíté se Kenézlőn” című projekt keretében az orvosi rendelő és védőnői
körzet felújítása. A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott közel 43,84 millió forint
támogatással valósult meg.
2013. november 04-én hatályba lépett Támogatási szerződés alapján az Önkormányzat folytatta a projekt
előkészítését. A támogatási döntés értelm ében szükségessé vált az engedélyes tervdokumentáció
átdolgozása, mivel az engedélyezési eljárás kizárólag az épület felújítás ára vonatkozott. Az építési
engedély megszerzése után a kiviteli tervek készültek el, és ez alapján a közbeszerzési eljárás
lebonyolít ására került sor.
A közbeszerzés eredményeként 2014. augusztus 27-én került aláírásra a kivitelezésre vonatkozó
vállalkozói szerződés, a fővállalkozó a S ZA TMÁ R AQUA K ft.
A fejlesztés során az épület kívül-belül megújult. A belső felújítás magába foglalta a vill amos hálózat, a
gépészeti rendszer felújítását, fal és padlóburk olat cserét, beltéri ajtók cseréjét, akadálymentesítést,
valamint egy kétkürtős kémény is beépítésre került.
Az épületbe fokozott hőszigetelésű műanyag homlokzati nyílászárók kerültek, a k ülső falfelület 20 cm-s
hőszigetelést kapott. A megújuló energiahasznosít ás megvalósítása érdekében napelemek kerültek
felszerelésre, amelyek a hálózatra visszatermelik az elektromos áramot.
Az épülethez új parkolók k erültek kialakítás ra, mely ből egy ak adálymentes. A külső t ér térburkolatot kapott,
a bejáratok rámpán akadálymentesen megközelíthetővé váltak.
A kivitelezés során a műszaki ellenőrzés folyamatos volt, és rehabilitáci ós szakértő is segítette az
akadálym entesítés megfelelő megvalósítását.
A projektmenedzseri feladatok ellátása, és a nyil vánosság biztosítása folyamat os a megvalósítás során.
A projekt keretében orvosi eszközök, és bútorok kerültek beszerzésre, adás-vételi szerződés alapján. 2014.
október 20-ai határidővel az eszközök leszállítása megtörtént.
A műszaki átadás-átvétel 2014. november 04-én sikeresen lezárult, az egyéb tevékenységek 2014.
november 04-én teljesültek.
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