
Kiosztós anyag  
a 2022. március 16-i Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és 
Városstratégiai Bizottsága, és Önkormányzati Bizottság együttes ülésének 4. napirendi 

pontjához, valamint Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. 
március 17-i testületi ülésének 6. napirendi pontjához 

 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságokat, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Lajosmizse 
Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének 
intézményvezetője Józsáné dr. Kiss Irén elkészítette az alábbi részletes projekt ötletet, amely 
alapján kerülne kidolgozásra a TOP_Plusz-3.3.2-21 azonosító számú, „Helyi egészségügyi és 
szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra a támogatási kérelem 2022. 
júliusában. A végleges projekt tartalom 2022. júniusában kerül bemutatásra a Tisztelt 
Bizottságok, és a Képviselő-testület részére. A projekt végleges tartalmát a kiviteli terv és a 
tételes költségbecslés elkészülte után lehet meghatározni, hogy a 100 milliós támogatási keretbe 
milyen tartalom fér bele. 
 

Részletes projekt ötlet 
 
1./ Vizesblokk felújítás folytatása: Az Egészségházban a házi gyermekorvosi, védőnői és a 
szociális alapszolgáltatást nyújtó Idősek Klubja (Idősek nappali ellátása) részhez tartozó 
vizesblokk teljeskörű felújítása, az alábbi részletezéssel: 
 
Gyermekorvosi-védőnői részen:  
1.1./ 1 db női WC kialakítása 
1.2./ 1 db ffi WC + piszoár kialakítása  
1.3./ 1.1-2. közös előterében kézmosópult, hulladéktároló, kézszárító, tükör, világítás, fogas 
kialakítása  
1.4./ Raktár és Vízvételi hely takarításhoz/szennyezett víz kiöntése/takarító kocsi elhelyezése  
1.5./ Használaton kívüli víz-szennyvíz szerelvények leszerelése (földszint/emelet) 
 
Idősek Klubja részen 
1.6./ 1 db mozgáskorlátozotti WC kialakítása 
1.7./ 1 db kliensi WC kialakítása 
1.8./ 1.6-7. közös előterében kézmosópult, hulladéktároló, kézszárító, tükör, világítás, fogas 
kialakítása 
1.9./ Raktár és Vízvételi hely takarításhoz/szennyezett víz kiöntése/takarító kocsi elhelyezése  
1.10/. 2 db személyzeti WC felújítása 
1.11./ előterében kézmosópult, hulladéktároló, kézszárító, tükör, világítás kialakítása 
 
Mosdók felszereltsége: WC papírtartó, intimtasak tartó, WC kefe és tartója, ajtón fogas, 
hulladéktároló a falon (kicsi) 
Mozgáskorlátozottak WC-je: jogszabály szerinti felszereltséggel. 
 
1.12./ Udvari szennyvízcsatorna vezeték csere. 
 
 
 
 
 



2./ Nyílás-záró csere és építési/felújítási beavatkozások  
 
2.1./ Egészségház földszintjén az aula részen könnyűszerkezetes elemek /lambéria szerkezetek/ 
elbontása, falszerkezet kiépítés, benne bejárati ajtó és ablakok cseréje-Mizsei út felől 
2.2./ Egészségház földszintjén az aula részen könnyűszerkezetes elemek /lambéria szerkezetek/ 
elbontása, falszerkezet kiépítés, benne bejárati ajtó és ablakok cseréje- Belső udvari rész felől 
2.3./ Egészségház Mizsei úti utcai frontján könnyűszerkezetes elemek /lambéria szerkezetek/ 
elbontása, falszerkezet kiépítés- 2 egység 
2.4./ Egészségház Mizsei úti részén nyílás-záró csere 
2.5./ Egészségház Idősek klubja utcai bejárati részen lévő vasajtó csere 
2.6./ Egészségház Védőnői Szolgálat utcai bejárati részen lévő vasajtó csere 
2.7./ Egészségház Idősek Klubja udvari bejárati részen lévő vasajtó csere 
2.8./ Egészségház Idősek Klubja udvari részen lévő fa bejárati ajtó csere 
2.9./ Egészségház ügyeleti résznél lévő bejárati vasajtó csere 
2.10. Egészségház garázs/raktár 2 db fa bejárati ajtó csere 
2.11./ Egészségház ügyeleti részén és Idősek klubja részén lévő 1-1 vaskapu automatizálása 
2.11./ Egészségház aula üvegfüggöny csere-főbejárat 
2.12./ Egészségház aula födémszerkezeténél kialakított rész szigetelése. 
2.13./ 1 db raktár kialakítása emeleten. 
2.14./ 1 db raktár kialakítása földszinten. 
3./ Eszközbeszerzés 
 
3.1./ 11 éves Volswagen gépjármű cseréje – Szociális alapszolgáltatások 
3.2./ 9 éves Suzuki gépjármű cseréje – Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz 
3.3./ A 3.1-2.  gépjárművek felszereltsége - klíma, vonóhorog, téligumi 
3.4./ 1 db intraorális fogászati röntgengép beszerzése 
3.5./ 1 db betegszék és 1 db védőköpeny beszerzése-röntgenkészítéshez 
3.6./ Röntgenkészülékhez informatikai eszközök beszerzése 
3.7./ Bútor beszerzés: 1 db asszisztensi asztal és 1 db asszisztensi szék 
3.8./ Röntgenkészülékhez hang-és kép (kamera) berendezések beszerzése 
3.9./ Az 1./ pont szerinti vizesblokkok felszereltségét adó eszközök beszerzései 
3.10./ 2.13-14./ raktárak salgó polcrendszerének beszerzése 
 
4./ Röntgenhelyiség kialakítása a földszinten  
 
Az Egészségház főbejáratától jobbra található ügyfélfogadó helyiség (és a hozzá tartozó 
várakozó) röntgen helyiséggé történő átalakítása, amellyel megvalósulhatna a szolgáltatás 
akadálymentes megközelíthetősége.  
 
4.1./ Kiviteli terv megrendelése.  
4.2./ A helyiségnek (ablak, ajtó, fal) a röntgenkészülék elhelyezéséhez szükséges biztonsági 
(ólomegyenérték) feltételeinek megteremtése ólombetétes ajtócserével, ólombetétes 
gipszkartonnal. 
 
 
Lajosmizse, 2022. március 16. 
 
 

 Basky András sk. 
polgármester  


