
 1 

Újuló, iskolá 

 

 

 

Sajtóanyag 

 

a „Háziorvosi és gyermekorvosi rendelık korszerősítése – Celldömölk” 

címő projekt, 

keretében felújított orvosi rendelıépület, valamint 

az Ady Endre utcában és a József Attila utcában felújított utak és járdák 

átadási ünnepségéhez. 

 

Az átadás idıpontja: 2010. szeptember 7., 14 óra 

Helyszíne: Celldömölk, Ady u. 1/A. 

 

Ünnepi beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város Polgármestere. 

Az épületet felavatják: Fehér László polgármester, Söptei Józsefné 

alpolgármester, Hetényi László, Celldömölk Város Képviselı-testülete 

Egészségügyi és Szociális Bizottságának elnöke, valamint Kiniczky István, a 

Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. 

Az ünnepi mősorban közremőködnek a Városi Óvoda óvodásai, valamint a 

Kemenesaljai Mővelıdési Központ és Könyvtár mazsorettcsoportja. 

 

 

Orvosi rendelıépület 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 

Projekt azonosító száma: NYDOP-5.2.1/A-2008-0029 

Elızmények: Celldömölk Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében, a NYDOP-

5.2.1/A-2008-0029 „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése – kistérségi 
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járóbeteg-szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg-szakellátás 

korszerősítése„ tárgyú pályázati konstrukcióban „Háziorvosi és gyermekorvosi 

rendelık korszerősítése – Celldömölk” címő pályázatán nyert támogatást. 

A pályázat teljes költségvetése: 44.405.036 Ft, amelybıl az elnyert támogatás 

összege 39.964.532 Ft, a szükséges önerı 4.440.504 Ft. 

Projekt leírása: Celldömölk Város Önkormányzata az Ady u. 1/A. alatti, 

infrastrukturális szempontból rossz állagú, hiányos, elavult eszközrendszerrel 

mőködı, akadálymentesítés nélküli háziorvosi és gyermekorvosi rendelı 

épületének átalakítását, felújítását valósította meg. A meglévı, 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonban lévı épület az 1960-as években épült, funkciójának 

már nem felelt. Az átalakítással az épületben egy felnıtt és két gyerek orvosi 

rendelı kapott helyet, két különálló bejárattal, és megvalósult az 

akadálymentesítés. Az átalakítás során az épület befoglaló méretei nem 

változnak, viszont a korábban lapostetıs épületre átszellıztetett magastetı kerül 

kialakításra. 

A felsorolt építéssel járó tevékenységeken túl a projekt a háziorvosi rendelık 

minimum követelményeinek biztosításához szükséges berendezés, eszköz és 

bútorzat beszerzését, mint eszközbeszerzést is tartalmazza, az informatikai 

hátteret is biztosító IT fejlesztéssel együtt. 

A projekt megvalósításának idıtartama: 2009.09.01 – 2010. 12.31. 

 

 

Jószef Attila utca és Ady Endre utca 

 

Decentralizált pályázatok 

• Celldömölk Város Önkormányzata 2009-ben a Nyugat-dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt decentralizált – CÉDE, TEKI, 

TEUT – pályázatokon sikeresen szerepelt 

o Az elsı projekt során (CÉDE-pályázat) a József Attila és Ady Endre 

utcákban csapadékcsatornát építettünk ki 

Összköltség. 8. 317.043 Ft, támogatás: 6.190.907 Ft 
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o A második projekt során (CÉDE-pályázat) díszteret alakítunk ki a két 

utca találkozásáig 

Összköltség: 21.930.129 Ft, támogatás: 10 millió Ft 

o A harmadik projektben (TEKI-pályázat) tartalma járda építése a 

József Attila és Ady Endre utcákban 

Összköltség: 7.120.985 Ft, támogatás: 5.293.863 ezer Ft 

o A negyedik projektben (TEUT-pályázat) a József Attila és Ady Endre 

utcák felújítása valósul meg 

Összköltség: 22.670.676 Ft, támogatás 10 millió Ft 


