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KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ ÉPÜLET AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKNAK
Hosszú várakozás után ugyan, de végre megkezdődhet az új orvosi rendelő és egészségház építése
Kadarkúton. A Fő utcában már 2 éve tábla hirdeti a tervezett beruházást, ám a pályázaton elnyert
anyagi forrás a megemelkedett árak miatt nem bizonyult elégségesnek, ezért az önkormányzat új
terveket készíttetett és újra pályázott. Az eredményességet a július közepén aláírt támogatási
szerződés bizonyítja, amely szerint 292 752 089 Ft-ot nyert az önkormányzat.
Újult erővel kezdődik a nagy beruházás, amely végén méltó helyet kap a hat települést ellátó egészségügyi
alapszolgáltatás. Napjainkban három háziorvos, három védőnő és egy fogorvos látja el a betegeket. A
körzetet Kadarkút, Visnye, Mike, Hencse, Hedrehely és Kőkút alkotja mintegy 4700 lakossal. A jelenlegi
egészségház épülete korszerűsítésre és bővítésre szorulna, szűkösen férnek el a rendelők, nem megoldott
az akadálymentesítés,

körülményes a megközelítés. A szakértői vélemény szerint nem lenne

költséghatékony a meglévő felújítása, ezért döntöttek a pályázat tervezése során egy teljesen új létesítmény
építéséről.
- Komoly gondunk oldódik meg azzal, hogy a második pályázat eredményes lett – tájékoztat Karsai József,
Kadarkút polgármestere. - A csaknem 293 millió forintos támogatásból már megvalósulhat az építkezés. Egy
önkormányzati tulajdonú ingatlant választottunk helyszínnek a település központjában. Egy épületben kap
majd helyet az orvosi rendelő és az egészségház, a tervezés során ügyeltek arra, hogy többféle funkciót kell
kiszolgálnia a létesítménynek. Az új helyen már külön rendelőt alakítanak ki mindhárom háziorvosnak és
védőnőnek, valamint a fogorvosnak, a betegek számára pedig tágas várót, korszerű szociális helyiségeket
biztosítanak. Fontos szempont volt az akadálymentesítés és az energiahatékonyság érvényesülése. Egy
ilyen létesítmény nemcsak a mának szól, hanem évtizedek múlva is megfelelően kell szolgálnia a betegeket.

A Kadarkút, Fő u. 2. szám alatti ingatlanon egy régi épület elbontásával szabadítják fel a területet, ahol majd
a 350 m2-es új létesítmény alapjait lerakják. Jelenleg a tervek vizsgálata van folyamatban, majd ezt
követően kerül kiírásra a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás.
Az Orvosi rendelő és egészségház építése című, TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 azonosító számú pályázat
megvalósítását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat 292 752
089 forinttal, vagyis 100 %-os mértékben támogatja.
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