
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ – Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 

Zalaegerszegen (TOP-6.6.2-15-ZL1-2016-00001) 

 
A projekt a városban működő szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátás hozzáférhetőségének, 
valamint minőségi feltételeinek javulását célozta. A projektben érintett helyszínek a Landorhegyi Idősek Klubja 
(Platán sor 4.), a Belvárosi Idősek Klubja (Kossuth u. 58-60. és Gasparich u. 3.), a Szociális Klub (Kosztolányi 
u. 23.), az Andráshidai Idősek Klubja (Andráshida u. 5.) és a Zalaegerszegi Család-és Gyermekjóléti Központ 
(Apáczai tér 5.). 
 
 
 
A Landorhegyi Idősek Klubjában 2017. július 15-én zárultak a munkálatok. A program során 
mozgáskorlátozott parkolót építettek ki, mobil garázst telepítettek, kerti pergolát építettek, de volt homlokzati 
nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés, tetőhéjjalás csere, előtető építése a 
főbejárat fölött; kazáncsere és fűtésrekonstrukció. A felújítási feladatok között szerepelt még az 
akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása, elektromos hálózat felülvizsgálata, korszerűsítése, 
melléképület felújítása, valamint eszközbeszerzés is.  
A projekt keretében beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz is, mely a demens személyek nappali 

ellátásába kerül bevonásra, a demens személyek szállításának céljára, mert az ellátottak hozzátartozói 

számára nehézséget jelent a napi szállítás megoldása a munka idejük mellett. 

 
 
Az Apáczai VMK épületében elhelyezkedő Család- és Gyermekjóléti Központban 2017. augusztus 15. -ig 
sok más mellett akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása, mozgáskorlátozott parkoló kialakítása, 
mobil garázs telepítése, homlokzati nyílászáró csere, zárófödém vízszigetelése, homlokzat felület felújítás, 
színezés, homlokzati palafedés cseréje, kazáncsere, fűtésrekonstrukció és eszközbeszerzés valósult meg. 
 
A Belvárosi Idősek Klubja kapcsán a Kossuth utcában, a Nyugdíjas Otthonházban a 2017. május 15.-ig 
zajló munkálatok alatt sok más mellett akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítását, belső 
nyílásbontást és mobil elválasztó fal telepítését, belső és folyosói ajtók cseréjét, a mosdók átalakítását, illetve 
eszközbeszerzést jelentettek, továbbá a Házi segítségnyújtás és étkeztetés projektelem keretében az étterem 
új álmennyezetet és világítást kapott, valamint konyhai eszközök beszerzésére is sor került. A Gasparich úti 
Idősek Otthonában, 2017. július 15.-ig mobil garázst helyeztek el, valamint eszközbeszerzésre is sor került, 
konyha technikai eszközök formájában. 
 
A Kosztokányi utcai, 1933-ban elkészült épületben működő Szociális Klubot 2017. július 31.-ig újította fel 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása 
mellett mozgáskorlátozott parkoló kialakítása, kétszárnyú acél kapu létesítése, fedett pergola építése is 
szerepelt a projektben. Emellett felújításra került az északi épületszárny lapostető vízszigetelése, 
csapadékvédő előtetőt kapott a lépcső és a rámpa fölötti rész. A pincelejáró csapóajtói kicserélésre kerültek, 
a régi épületszárny héjjalása is megvalósult. Eszközbeszerzés is tartozik a programhoz.   
 
Az Andráshidai Idősek Klubjának 1950 készült épületét kora ősztől április közepéig újult meg: szilárd 
burkolattal látták el egyebek mellett az udvar egy részét, mozgáskorlátozott parkolót építettek ki. Emellett 
homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, padlásfödém hőszigetelés, álmennyezet kialakítása a 
belső terekben, fűtésrekonstrukció, akadálymentesítési feltételek szabályos kialakítása, a 
mozgáskorlátozottak által használt bejárati nyílások szélesítése, elektromos hálózat felülvizsgálata, 
korszerűsítése, a meglévő pince szellőzésének megoldása, a pincefödém tartószerkezetének ellenőrzése, 
valamint eszközbeszerzés is szerepelt a feladatok között. 


