
Kedvezményezett neve: Püspökladány Város Önkormányzata 

Projekt címe: „Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése”

Pályázat azonosító: TOP – 4.1.1 – 15-HB1-2016-00011 

Főbb műszaki tartalom: 
A fejlesztés kizárólag az alapellátást nyújtó praxisok és körzetek fejlesztésére irányul. A Kossuth utca
1. szám alatti épület fejlesztése (felújítása és emeletráépítése, eszközbeszerzése), illetve a jelenleg
egy másik épületben (Petőfi u. 5-7.) működő 6 területi védőnői és 2 iskolavédőnői szolgáltatás egy
épületbe integrálása képezi a projekt  tárgyát.  A projekt  keretében a szükséges egészségügyi-  és
infokommunikációs eszközökön kívül 1 db személygépjármű és 15 db kerékpár beszerzése tervezett a
pályázati kiírás által meghatározott feltételek mentén. 

A projektben egy közel 200 m2 alapterületű új épületrész kerül kialakításra emeletráépítésként, ahol
gyermekgyógyászati  rendelők  és  ügyeleti  helyiségek  kerülnek  kialakításra.  A  meglévő
gyermekgyógyászati épületrész helyén, a földszinten 6 védőnő számára védőnői szolgálat kialakítása
körülbelül 140 m2-en, továbbá a földszinten a jelenlegi ügyeleti részen, megtörténik az iskolavédőnők
számára szolgálati helyiség kialakítása. 

Tervezett befejezési dátum: 2019. 05. 31. 

Szerződött támogatási összeg, mértéke: 

Pályázott összes költség: 141 472 174 Ft 
Támogatás intenzitása: 100% 141 472 174 Ft



A beruházás előtti állapot...

Püspökladány  Város  Önkormányzata  a  2019.  március  5-i  soros  képviselő-testületi  ülésen  hozott
határozatot,  mely szerint  a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú, „Püspökladány város
egészségügyi alapellátásának fejlesztése” elnevezésű pályázat keretében megvalósuló „egészségügyi
alapellátó  épület  felújítása,  bővítése”  című  építési  beruházás  tárgyú  közbeszerzési  eljárás
eredményes. 
A kivitelező DDM-FAMILY Kereskedelmi és Ipari, Szolgáltató Kft. tehát átveheti a munkaterületet és
megkezdheti a munkafolyamatokat.

A kivitelező közel két hónap késedelemmel ugyan, de megkezdte a munkát.



Röviddel a kivitelezés megkezdése után -bizonyos hiányosságok miatt- a műszaki ellenőr leállította a
munkát. Püspökladány Város Önkormányzata a 2019. július 24-i soron kívüli képviselő-testületi ülésen
határozott  arról,  hogy  a  DDM-FAMILY  Kereskedelmi  és  Ipari,  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű
Társasággal 2019. április 15-én kötött szerződést felbontja és új közbeszerzési eljárást indít.

Püspökladány Város Önkormányzata a 2020. augusztus 27-i soros képviselő-testületi ülésen hozott
határozatott,  mely  szerint  a  TOP-4.1.1-5-HB1-2016-00011  azonosító  számú  pályázat  keretében
megvalósuló  „egészségügyi  alapellátó  épület  felújítása,  bővítése”  című  építési  beruházás  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  eredményes.  Az  új  kivitelező  a  SZIRA-AQUA  Építőipari,  Kereskedelmi  és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

A  kivitelező  a  döntést  követően  átvette  a  munkaterületet  és  novemberben  már  látványos
munkafolyamatok zajlottak.



Februárban megkezdődött a nyílászárók beépítése is...



... a földszinten pedig a burkolás zajlott.



Márciusban és áprilisban a glettelés, festés, fűtésszerelés, szerelvényezés volt napirenden.

Áprilisra megtörtént a burkolás, illetve zajlott többek között a szaniterek felszerelése.



Áprilisban a homlokzat színezése is megtörtént.

Júliusi munkálatok...



A beruházás augusztusra készült el.





A rendelőintézet ünnepélyes átadására 2021. augusztus 27-én kerül sor.



Az ünnepélyes átadón közreműködött Tőkés Sándor, a BSZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum
és Szakképző Iskola tanulója, valamint  Keserű Kamilla, az Erőss Lajos Református Általános Iskola
tanulója, Török Ildikó és kislánya, Baranyai Fanni pedig jógabemutatót tartott a megjelentek számára.




