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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésére 

a Marcali Város Önkormányzata által elnyert pályázatról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata a TOP-4.1.1-16 „Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű felhívásra 2017.07.12-én nyújtott be pályázatot, 

melyre 2018.02.13-án érkezett támogatói döntés. 

A TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 „Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése” című 

pályázat teljes költsége 80.000.000 Ft, a támogatás intenzitása 100%. 

A pályázat célja az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése az 

intézmények infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése révén, a hozzáférés 

egyenlőtlenségeinek mérséklése, különös tekintettel a várandósok, nők, gyerekek és 

fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek igényeire. Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások 

fejlesztésének keretében két háziorvosi szolgálatnak – vegyes és gyermek – és a védőnői 

szolgáltatásoknak helyt adó épület fejlesztését tervezzük, az épület külső energetikai 

felújítását, akadálymentesítést és eszközbeszerzést valósítunk meg. 

A Marcali Széchenyi utca 17-21. szám alatt egy helyrajzi számon található épületben 

jelenleg az V. számú háziorvosi körzet rendelője és az I. számú gyermek háziorvosi körzet 

rendelője működik, valamint részben üres, funkció nélküli helyiségek találhatók, melyek 

korábban a hétvégi orvosi ügyelet helyiségeiként funkcionáltak. 

Terveink szerint az épület belső átalakításával, a helyiségfunkciók átcsoportosításával az 

épületben kap helyet továbbiakban is a háziorvosi- és a gyermekorvosi körzetek rendelője, 

valamint az új funkcióként megjelenő védőnői szolgálat is. A helyiségek kialakításánál 

figyelembe vettük azt a tényt, hogy a védőnői szolgálat és a gyermekorvosi rendelő 

célközönsége közös halmazt alkot, s ennek megfelelően a várók és vizesblokkok kialakítása 

költséghatékonyan, a két funkcióhoz egy közös egységben kerül megvalósításra. 
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Marcali Város Önkormányzata által 

elnyert pályázatról szóló előterjesztést megtárgyalta.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Marcali Város Önkormányzatának polgármesterét a 

TOP-4.1.1-16-SO1-2017-00002 „Széchenyi utca orvosi rendelő korszerűsítése” 

elnevezésű nyertes pályázat Támogatási szerződésének megkötésére és a szükséges egyéb 

jognyilatkozatok megtételére.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Marcali, 2018. február 14.  

 Dr. Sütő László sk.  

 polgármester 


