
 

 

 
 

A kedvezményezett neve: Szászvár Nagyközség Önkormányzat 
A projekt címe: „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Szászváron” 
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BA1-2016-00002 
Szerződött támogatás összege: 112.657.359,- Ft 
Támogatás mértéke: 100 % 
Projekt kezdete: 2017.07.01. 
Projekt fizikai befejezése: 2018.10.31. 
 

A projekt Szászvár Nagyközség Önkormányzat, mint konzorciumvezető és a Baranya Megyei 
Önkormányzati Hivatal, mint konzorciumi partner együttműködésében valósul meg.  

A projekt fő célja: a háziorvosi, fogorvosi, iskolafogászati ellátás színvonalának emelése 
Szászvár Nagyközségben és az ellátáshoz tartozó további 6 településen (Máza, Vékény, Kárász, 
Magyaregregy, Szalatnak, Köblény). A célcsoport a szolgáltatások OEP által lehatárolt körzetébe 
tartozó lakosság. Kiemelt cél a munkaképes korúak egészségi állapotának javítása. 
 
A 7349 Szászvár, Rózsadomb utca 1. 867/9 hrsz. alatt lévő fejlesztett épület Szászvár 
Nagyközség és Vékény Község tulajdonát képezi, 100%-ban önkormányzati tulajdonú. A projekt 
keretében felújításra került az orvosi szolgálati lakás, átalakításra kerültek a háziorvosi és 
fogászati rendelők és kapcsolódó helyiségeik. A tető, a falak új szigetelést kaptak, a 
nyílászárókat, a burkolatokat lecserélték. Az épület energiaellátást a tetőn elhelyezett napelemek 
segítik. Megvalósult az épület projektarányos akadálymentesítése. A megújult infrastrukturális 
környezet mellett az ellátás színvonalát javítják a beszerzésre került új orvostechnikai eszközök, 
műszerek, a komplett fogászati kezelőegység- Megújult a háziorvosi rendelő és a várótermek 
bútorzata. Az asszisztensek munkáját segíti a megvásárolt segédmotor kerékpár. 
 
A projekt megfelel valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak, és az 
energiafelhasználásra, a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a 
klímaváltozásra hatással nincs - a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az 
egyetemleges tervezés elveit. 
 
A projekt által vállalt és teljesített indikátorok: 

- Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátások száma: 3 (háziorvosi, fogászati és 
iskolafogászati ellátás) 

- Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság: 5000 fő 
- Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma: 2 (háziorvos és fogászati 

rendelő) 



 

 

 
 

A projekt műszaki-szakmai eredményei: 
- 1 db a projekt előkészítéséhez szükséges tervdokumentáció 
- 1 db kiviteli terv 
- 1 db lezárt közbeszerzési eljárás 
- beszerzett eszközök  
- 1 db felújított épület és udvar 

 
 
 
 

 


