
 

 

Közlemény  
TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 azonosítószámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése Zalaegerszegen című projekt megnyitása 
 

A fejlesztési projekt 13 háziorvosi körzetet (ebből 8 felnőtt és 5 gyermek háziorvosi praxis) 17 védőnői 
körzetet és 1 ügyeleti szolgálatot érint. (Zalaegerszeg Andráshida utca 5., Zalaegerszeg, Ola utca 12. , 
Zalaegerszeg Kinizsi utca 105. , Zalaegerszeg Göcseji utca 53. , Zalaegerszeg Wlassics Gyula utca 13., 
Zalaegerszeg Hegyalja utca 41. , Zalaegerszeg Nemzetőr utca 15., Zalaegerszeg Köztársaság utca 55/A., 
Zalaegerszeg Köztársaság utca 55., Zalaegerszeg Petőfi utca 21-25 , Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.)  

A projektjavaslat által a fejlesztésbe bevont háziorvosi, védőnői körzetek – területi ellátási kötelezettség 
alapján ellátandó lakosságszáma 24.892 fő (körzetben lakók száma). Az érintett háziorvosi, házi 
gyermekorvosi praxisok kártyaszáma összesen 21.392. Az ügyeleti betegellátás Zalaegerszegen 
napközben és este 3 felnőtt- és 1 gyermekorvossal, 22 óra után 2 felnőtt és 1 gyermekorvossal működik.  

A zalaegerszegi egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az egészségügyi 
szolgáltatók által nyújtott ellátásoknak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés 
egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel a várandósokra, a nőkre, a gyermekekre és 
fiatalkorúakra, a fogyatékkal élőkre továbbá az idősekre. A fejlesztések további átfogó célja az alapvetően 
prevenciós szemléletű lakosság közeli egészségügyi ellátás feltételeinek megteremtése, továbbá a 
háziorvos „kapuőri” szerepének megerősítése.  

A projekt specifikus céljai: lakókörnyezetben történő ellátás, széleskörű szolgáltatások (pl. tanácsadás, 
szűrés, felvilágosítás, gyógytorna, szociális segítés stb.) igénybevétele egy helyen,  szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés megkönnyítése. A háziorvosi rendelők és védőnői tanácsadók korszerűsítése, 
átalakítása, egyes esetekben bővítése, az épületek akadálymentesítése. A tervezett eszközfejlesztések, 
korszerűsítések azt eredményezik, hogy a háziorvos a kompetenciahatárain belül lehetőleg minél több 
vizsgálatot tudjon helyben elvégezni, a korszerű eszközpark pedig lehetőséget biztosít az ellátások 
számának növelésére, egyúttal erősíti az alapellátó rendszer prevenciós tevékenységét. 

A kivitelezést az 1-4 helyszínen a zalaegerszegi BMT Mérnöki Zrt., az 5-7. helyszínen a szintén 
zalaegerszegi NÍVÓDOM Építőipari és Kereskedelmi Kft. végzi. 

A felújításban érintett helyszínek részletesen: 

1. helyszín: Hegyalja utca 41 

Költség: nettó 26.008.345 Ft 

2. helyszín: Nemzet őr u.15 

Költség: nettó 14.561.750 Ft 

3. helyszín: Köztársaság utca 55/A 

Költség: nettó 11.283.825 Ft  



 

 

  

  
A Zalaegerszeg, Köztársaság utca 55/A. alatti épületben található 2 db orvosi rendelő kivitelezési 
munkáinak ütemezésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:  

- A felújítás az északi rendelővel kezdődik. Az orvos a felújítás ideje alatt az ugyanabban az 
épületben levő déli rendelőbe költözik át, ahol körzetenként délelőtt-délutáni bontásban zajlik 
a rendelés.  
- Az északi rendelő teljes befejezése után a két orvos ide költözik és a déli rendelő újítható 
fel.  
- A külső munkák (hőszigetelés, bejárati portál) ütemezését e fentiek figyelembevételével, 
egyeztetett időpontban szükséges elvégezni.  
A külső- és belső munkákra előirányzott 3,5 hónapos teljesítési határidőt a fentiek 
figyelembevételével kell ütemezni. 
 

4. helyszín: Köztársaság utca 55. 

Költség: nettó: 13.689.960 Ft 

kezdés-befejezés: 

Az első 4 helyszín esetében 2017. április 15-től – 2017. július 15-ig terjedő időszak, amely időtartam 
magába foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához 
szükséges - a műszaki ellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok Megrendelő részére 
történő átadását, és amely időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie 

5. helyszín: Ola utca 12. 

Költség: nettó: 18.770.241 Ft  

kezdés-befejezés: 

2017. május 2-től – 2017. augusztus 31-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki 
átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr 
által ellenőrzött és jóváhagyott - dokumentumok Megrendelő részére történő átadását, és amely 
időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie.  

  
A Zalaegerszeg, Ola utca 12. szám alatti épületben található 3 db orvosi rendelő kivitelezési munkáinak 
ütemezésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:  

- A nyugati rendelő május 2-től indítható, a teljes felújítás részhatárideje: 
2017. július 31.  
- A középső és az átjáró alatti hátsó rendelő felújítását úgy kell 
ütemezni, hogy amíg az egyik rendelőben zajlik a 
kivitelezés, addig a másik rendelőben mindkét orvos 
körzetenként délelőtt-délutáni bontásban rendel. 
- A felújítás befejezésével a két orvos átköltözik a 
felújított rendelőbe és a másik rendelő újítható 
fel.  
A részhatáridővel és a két rendelő váltott 
megvalósításával kell a tervezett teljesítési 
határidőbe beleférni.   



 

 

 
 
 

6. helyszín: Kinizsi u.105. 

Költség: nettó: 19.186.099 Ft 

kezdés-befejezés: 

2017. augusztus 3-tól – 2017. október 30-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki 
átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr 
által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok Megrendelő részére történő átadását, és amely 
időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie. 

7. helyszín: Göcseji utca 53. 

Költség: nettó: 32.906.333 Ft 

kezdés-befejezés: 

2017. június 3-tól – 2017. szeptember 30-ig terjedő időszak, amely időtartam magába foglalja a műszaki 
átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr 
által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok, továbbá a használatbavételi engedély megszerzéséhez 
szükséges dokumentumok Megrendelő részére történő átadását, és amely időtartamon belül a műszaki 
átadás-átvételi eljárásnak meg kell kezdődnie. 
 

A Zalaegerszeg, Göcseji utca 53. szám  alatti épületben található 2 db védőnői szolgálat és az orvosi 
rendelő kivitelezési munkáinak ütemezésénél figyelembe kell venni az alábbiakat:  

A házi orvosi rendelőben végzendő gépészeti munkákat előre egyeztetett, rendelési időn 
kívüli időpontban lehet végezni. Az orvosi kiköltöztetésére nincs lehetőség.   

   

Az alábbi helyszíneknek a közbeszerzési eljárása még nem záródott le, emiatt a költségek és az 
időpontok csak becsültek. 

8. helyszín: Wlassics Gyula utca 13.  

Költség: nettó (becsült költség) : 41.835.000 Ft 

tervezett kezdés és befejezés: 2017. szeptember- 2017. december 

9. helyszín: Botfy Lajos utca 1. 

nettó (becsült költség): 14.499.000 Ft 

tervezett kezdés és befejezés: 2018. január-2018. 
március 



 

 

10. helyszín: Andráshida u.5. 

nettó (becsült költség): 29.796.000 Ft 

tervezett kezdés és befejezés: 2017. szeptember- 2018. január 

11. helyszín: Pet őfi u. 21-25 

nettó (becsült költség): 11.021.000 

tervezett kezdés és befejezés: 2018. május- 2018.augusztus 

 
A projekthez kapcsolódó eszközfejlesztés nettó becs ült költsége: 28.925.803 Ft 
 
Az eszközfejlesztésben szerepel például: EKG, Doppl er, sürg ősségi táska, boka karindexet 
meghatározó automatizált készülék, pelenkázó asztal , babydoppler, fonendoszkóp, hallásvizsgáló 
berendezés.  

 


