Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében - nyertes pályázatok
Kérelmező

Projekt címe

1

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Központi Orvosi Rendelő építése Alsónémedi
településen

2

BUDAÖRS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Lévai utcai orvosi rendelő fejlesztése Budaörsön

3

CEGLÉD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátások fejlesztése Cegléden

4

5

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

A jelenleg több helyszínen, korszerűtlen épületben működő 4
alapellátási funkció elhelyezése egy közös, új egészségházban.

200 000 000

A három alapellátási funkciót (felnőtt- és gyermek háziorvos és védőnő)
érintő . projekt célja a rendelő felújítása, orvosi eszközök beszerzése.

12 112 848

DABAS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Dabas-Sári háziorvosi rendelők fejújítása,
korszerűsítése

8

DABAS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Dabasi-Szőlőkben Egészségház létesítése
Új egészségház építése Dánszentmiklóson
Délegyháza Egészségház bővítése
Domonyi orvosi rendelő felújítása

12

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Dömsödi Egészségügyi Központ építése

13

DUNAHARASZTI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Dunaharaszti Damjanich utca 32. szám alatti
egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
fejlesztése

14

DUNAKESZI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Két háziorvosi rendelő és az ügyeleti ellátás
kialakítása az elköltöző tüdőgondozó helyén

15

FELSŐPAKONY NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

16

GALGAMÁCSA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Új orvosi rendelő kialakítása Felsőpakony
Nagyközségben
Új egészségügyi központ létrehozása
Galgamácsán, melyben a felnőtt és gyermek
háziorvosi, fogorvosi rendelők, illetve védőnői
szolgálat kapnának helyet.

17

GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

18

19

20

21

HERNÁD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
IKLAD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
INÁRCS NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
IPOLYDAMÁSD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
ISASZEG VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

34

35

36

37

38

39

40

41

42

168 908 990

118 896 763

A hernádi gyermekorvosi rendelő bővítése és
felújítása

A hernádi gyermekorvosi rendelő bővítése és felújítása.

64 601 794

Egészségügyi rendelő felújítása, korszerűsítése

Egészségügyi rendelő felújítása, korszerűsítése.

27 511 544

Háziorvosi rendelő felújítása és fejlesztése Iklad
településen

Iklad Ötiker utcai rendelőjének 1 alapellátási funkciót ellátó meglévő
rendelőjének fejlesztése.

17 710 484

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Inárcson

Meglévő egészségház felújítása, és bővítése háziorvosi rendelővel.

80 390 153

A rendelő épületének felújítása, melyben a település lakosságát ellátó
háziorvosi praxis és a védőnői szolgálat működik.
Három alapellátási funkció fejlesztése/létesítése történik az
egészségügyi ellátás egy helyre történő koncentrálásával.

27

33

171 047 774

198 917 962

KEMENCE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

32

183 573 277

4 alapellátási funkciót (felnőtt és gyermekorvosi rendelő, fogorvosi
rendelő és védőnői szolgálat) integráló új egészésgügyi alapellátási
központ kialakítása.

26

31

35 596 342

Új egészésgügyi alapellátási központ építése
Gödön

JÁSZKARAJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

30

100 850 319

199 193 667

25

29

89 669 362

Új egészségház építése révén összesen 5 praxis költözhet sokkal jobb
infrtastrukturális és szakmai körülmények közé.

JÁSZKARAJENŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

28

38 228 389

50 009 425

24

23

Dabas-Sári településrészen működő házi orvosi, házi gyerek orvosi és
védőnői szolgálat épületének felújítsa, korszerűsítése és
akadálymentesítése.
Egészségház létrehozása annak érdekében, hogy a felnőtt és gyermek
háziorvosi rendelő, valamint a védőnői tanácsadói ellátás
infrastrukturális színvonala javuljon.
A házi gyermekorvosi, iskola-egészségügyi és védőnői szolgálat új
épületben történő elhelyezése.
A meglévő Egészségház bővítése 2 védőnői szobával és a kapcsolódó
helyiségekkel.
A meglévő orvosi rendelő felújítása, a szolgáltatások és infrastrukturális
feltételek korszerűsítése.
A jelenleg különböző helyszíneken működő háziorvosi,
gyermekháziorvosi, a fogorvosi, valamint védőnői szolgálat egy közös
épületben történő elhelyezése.
Meglévő orvosi rendelőintézetében 3 alapellátási funkció fejlesztése
melynek keretében a homlokzati nyílászárók cseréje, hőszigetelés és
fűtés korszerűsítés történik.
A tüdőgondozó szakrendelőbe költöztetésével felszabaduló épület
felújítása révén két háziorvosi szolgálat, a háziorvosi ügyeleti ellátás és a
mentőállomás egy helyen lesz elérhető.
A felnőtt háziorvosi szolgálat részére új rendelő építése.

Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztése Ipolydamásdon
Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése
Isaszeg Városában
A Jászkarajenő Kossuth Lajos u. 51. szám alatti
fogorvosi rendelő külső és belső felújítása
(korszerűsítése), továbbá akadálymentesítése és a
szükséges eszközök beszerzése
Orvosi rendelő korszerűsítése és
akadálymentesítése Jászkarajenő Községben

22

149 999 300

Új Egészségház építése Csömörön

7

11

70 935 736

32 740 262

Orvosi rendelő korszerűsítése Csővár Községben

10

Új egészségközpontot létrehozása, melynek megvalósulásával egy
telken kerül kialakításra a házi gyermekorvosi rendelő és védőnői
szolgálat, valamint külön épületrészben a háziorvosi szolgálat.
A jelenlegi rendelőintézet felújítása, melyben a felnőtt háziorvosi
szolgálat, a gyermekorvosi szolgálat és a védőnői szolgálat végzi
tevékenységét.

124 169 136

A gyermekorvosi rendelő fejlesztése, orvosi eszközök beszerzése.

CSŐVÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

DÁNSZENTMIKLÓS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
DOMONY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

A jelenleg több különálló, korszerűtlen épületben működő háziorvosi,
fogorvosi és ügyeleti szolgálatának új épületben történő elhelyezése.

Támogatási összeg (Ft)

Egészségház bővítése gyermekorvosi rendelővel

6

9

Projekt rövid leírása

23 742 772
188 779 582

Fogorvosi rendelő felújítása és akadálymentesítése, a szükséges
eszközök beszerzése

20 554 741

A háziorvosi rendelő felújítása , akadálymentesítése és szükséges
eszközök beszerzése.

19 940 796

Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények
fejlesztése Kemencén

A projekt célja a településen működő háziorvosi és fogorvosi praxis,
valamint a védőnői szolgálat infrastrukturális színvonalának fejlesztése.

166 009 046

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT

Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
fejlesztése Kiskunlacházán

A projekt célja a felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelő, a fogászat, és a
védőnői szolgálat (összesen 6 alapellátási funkció) egy új épületbe, az
Egészségügyi Szolgáltatóházba történő telepítése.

170 439 025

KISMAROS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
KOCSÉR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Kismarosi egészségház bővítése, fejlesztése és
infrastrukturális fejlesztése

KOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÓSPALLAG KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
MAGLÓD VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Egészségház felújítás Kocséron
Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése új
egészségház építésével Kosd településen
Kóspallag Orvosi Rendelő épület felújítása és
bővítése

Az egészségház felújítása és bővítése, korszerű energetikai feltételek
kialakítása,akadálymentesítés.
A háziorvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak és az iskolaorvosi
szolgálatnak helyt adó korszerűtlen épület felújítása.
Új egészségház építése és orvosi eszközök beszerzése.

MONORIERDŐ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NAGYKÁTA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
NYÁRSAPÁT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Jelenleg elavult, korszerűtlen orvosi rendelő és egészségház bővítése és
felújítása.
Új épületben kap helyet a településen rendelő felnőtt háziorvos és
Új egészségház építése Maglódon
fogorvos.
A gyermekorvosi rendelő, a védőnői szolgálat, valamint a háziorvosi
Mogyoród Nagyközség új egészségházának
szolgálat új épületben történő elhelyezésével komplex egészségház
fejlesztése
kialakítása.
Monorierdő egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése, új
Monorierdő egészségház kialakítása
egészségház építésével.
Nagykáta 3. sz. háziorvosi körzete részére új rendelő építése, orvosi
Háziorvosi rendelő létesítése Nagykátán
eszközök beszerzése.
A felsőnyáregyházi orvosi rendelő korszerűsítése, A fejlesztés révén a háziorvosi, gyermekorvosi és a védőnői ellátás egy
eszközbeszerzés
akadálymentes épületben lesz elérhető.
Dr. Marjai Viktor Egészségház épületének
Az egészségház felújítása, új tető építése, orvosi eszközök beszerzése.
korszerűsítése, eszközbeszerzés
Új egészségközpont létesítése, mely egy helyre koncentrálja az
Új egészségház építése Nyársapáton
egészségügyi ellátást a településen.

ŐRBOTTYÁN VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése új
egészségház építésével Őrbottyán Városában

PÉCEL VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
PERBÁL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Pécel egészségügyi alapellátó-rendszer
A projekt révén új rendelőépület épül, integrálva a háziorvosi ellátást és
infrastrukturális fejlesztése
ügyeletet, továbbá a védőnői szolgálatot.
Egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális Egy új egészségközpont létesítése, mely egy helyre koncentrálja az
fejlesztése Perbálon
egészségügyi ellátást a településen.
Az egészségügyi alapellátásnak helyet biztosító 2 felnőtt háziorvosi és 1
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése
gyermek háziorvosi rendelőhelyiség, valamint a fogorvosi rendelő
Pilisvörösváron
felújítása.

MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Akadálymentes új építésű rendelő a két háziorvosi és egy fogorvosi
praxis részére a jelenlegi bérlemény kiváltására.

78 663 800
81 279 136
127 162 457
41 698 802
197 448 223
193 377 961
156 750 000
61 760 659
47 687 421
29 167 985
79 846 750
161 084 869
198 018 978
200 000 000
22 332 223

Kérelmező
43

44

45

46

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PÓCSMEGYER KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
PUSZTAVACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe
Pilisszentlászló Egészségház átalakítása, bővítése
Pócsmegyer egészségügyi alapellátást nyújtó
intézményének fejlesztése
Pusztavacsi orvosi-, és gyermekorvosi rendelő
felújítása
Egészségügyi Központ fejlesztése
Püspökhatvanban

Projekt rövid leírása

Támogatási összeg (Ft)

Egészségház felújítása, belső átalakítással és bővítéssel.

97 391 150

Új rendelő kialakítása az önkormányzat tulajdonában álló telken.

173 888 504

A projekt célja a felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelő korszerűsítése

24 235 633

Más funkciót betöltő önkormányzati épület átalakítása védőnői,
fogorvosi és gyerekorvosi ellátás számára.

62 439 975

47

RÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rádi egészségház építése

Három alapellátási forma (háziorvos, fogorvos és védőnő) új épületbe
költözésével egy komplex egészségügyi ellátó központ kialakítása.

174 287 468

48

SÜLYSÁP VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Egészségközpont létrehozása Sülysápon

Két felnőtt és két gyermek háziorvosi rendelő, továbbá fogorvosi
rendelő és a védőnői szolgálat új épületben történő elhelyezésével
komplex egészségház kialakítása.

200 000 000

49

SZENTENDRE VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT

Háziorvosi rendelők és közösségi tereinek
fejlesztése Szentendrén

A korszerűtlen épületben működő 9 háziorvosi praxis egy központi
épületben történő elhelyezése és egészségmegőrző, szűrési
programoknak, foglalkozásoknak helyet biztosító közösségi tereinek
fejlesztése.

62 624 000

50

SZIGETHALOM VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

51

52

53

54

55

56

57

A 6 felnőtt háziorvosi, 2 fogorvosi, 2 gyermekorvosi praxisnak helyt adó,
valamint 8 védőnői körzetet ellátó szigethalmi egészségház
korszerűsítése, orvosi eszközök beszerzése .
SZIGETMONOSTOR KÖZSÉG
Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
Meglévő orvosi rendelő épület felújítása, korszerűsítése és
ÖNKORMÁNYZATA
fejlesztése Szigetmonostorban
akadálymentesítése.
A projekt keretében megvalósul a Bucka városrészben a megfelelő
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
Új egészségügyi intézmény létesítése
egészségügyi alapellátás kiépítése összevont gyermek- és felnőtt
ÖNKORMÁNYZATA
Szigetszentmiklóson.
háziorvosi rendelő kialakításával.
A fogorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak helyt adó épület
SZIGETÚJFALU KÖZSÉG
Egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény
gépészeti, építészeti és energetikai felújítása, valamint a szükséges
ÖNKORMÁNYZATA
fejlesztés Szigetújfalun
orvosi eszközök beszerzése.
Szobi egészségügyi alapellátást nyújtó intézménye A szobi háziorvosi rendelő teljes belső és külső építészeti és gépészeti
SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
épületének felújítása
felújítása, akadálymentesítése.
SZŐD KÖZSÉG
Sződ, Sózsa György út 104. szám alatti háziorvosi A település lakosságát ellátó rendelőintézet átalakítása és
ÖNKORMÁNYZATA
rendelő felújítása, korszerűsítése
korszerűsítése, orvosi eszközök beszerzése.
Új egészségház építése az egészségügyi alapellátási szolgáltatók egy 100
Új egészségház építése Telkin az egészségügyi
TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
%-os önkormányzati tulajdonba kerülő épületbe való integrálása
alapellátás fejlesztése érdekében
érdekében.
Meglévő orvosi rendelőjének felújítása, valamint új belső
ÚJHARTYÁN VÁROS
Újhartyán Város egészségügyi központjának
válaszfalrendszerrel és hozzáépítéssel gyermekorvosi rendelővel és
ÖNKORMÁNYZATA
bővítése
védőnői funkcióval való bővítése egy jelenleg más funkciót betöltő
önkormányzati tulajdonú ingatlanban.
Szigethalmi egészésgház felújítása

189 999 715
34 886 439
200 000 000

36 195 550
59 964 263
19 701 510
172 810 374

94 345 934

58

VALKÓ NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Egészésgügyi alapellátást nyújtó intézmény
fejlesztésének támogatása Valkón

A projekt célja az orvosi rendelő épületének belső felújítása,
korszerűsítése. Három egészségügyi alapellátás fejlesztése tervezett
(felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvosi ellátás és védőnői), valamint
eszközbeszerzés.

18 900 000

59

ZSÁMBÉK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Zsámbéki Egészségház fejlesztése

A meglévő épület korszerűsítése, felújítása, eszközkészlet bővítése.

124 750 754

60

ZSÁMBOK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Zsámbokon

Fogorvosi és védőnői rendelő korszerűsítése és a védőnői szolgálat
minőségi fejlesztése.

23 269 766

