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A Széchenyi 2020 program ke-

retében megvalósuló beruhá-

zás célja a lakosság jobb egész-

ségügyi ellátásának biztosítása 

a Tát, Klapka György u. 2. szám 

alatti orvosi rendelő épületé-

nek infrastrukturális fejleszté-

sével, felújításával, korszerűsí-

tésével, az akadálymentesítés 

megvalósításával és az udvar 

felújításával. 
 Épület külső felújítása kere-

tében kicseréljük a tetőhéja-

zatot, a bádogozást, az eresz- és 

lefolyó esőcsatorna rendszert, 

valamint külső hőszigetelést 

kapnak a falak és a födém.

 Modernizáljuk a kültéri 

lámpatesteket, a külső akadály-

mentesítést rámpák kialakí-

tásával oldjuk meg. A lépcsők 

csúszásmentes burkolatot 

kapnak.
 Az épület belső átalakítása 

során akadálymentes WC-t és 

egy multifunkcionális helyi-

séget alakítunk ki, továbbá 

megtörténik az infó-kommuni-

kációs akadálymentesítés is. Az 

eszközbeszerzéshez kapcsoló-

dó gyenge áramú elektromos 

munkák elvégzésére is sor fog 

kerülni.
 Kerékpár és babakocsi táro-

lót telepítünk, továbbá az épü-

lethez kapcsolódó udvar teljes 

zöld felületét rendezzük, elké-

szül a tereprendezés, füvesítés, 

parkosítás, díszcserjék ültetése 

és az épülethez tartozó járdák, 

térkő burkolatok kialakítása. 

Kültéri padokat és esővíz gyűj-

tő tartályokat is el fogunk he-

lyezni a fejlesztés helyszínén.
 Az épület villamos energia 
fogyasztásának kiváltására 
napelemes rendszert telepí-
tünk az épület dél-nyugati 
cserépfedésű tetőfelületére. A 
26 db napelem panelből álló, 
hálózatra termelő napelemes 
rendszer fedezni fogja a rende-

lők éves villamos energia fo-
gyasztását. A tervezett fajlagos 
energiahatékonyság javulás 
közel 80%, a tervezett üvegház 
hatású gázok kibocsájtás csök-
kenése mintegy 78%-os. A fej-
lesztés hatására a gázfogyasz-
tás 69%-kal, az elektromos 
áramfogyasztás 100%-kal 
csökken.
 A beruházás hatására tehát 
az épület használhatósága 
javul, az épület hővesztesége 
csökken.
 A településkép esztétiku-
sabb lesz, az energiafelhasz-
nálás csökken, a fenntartásra 
fordított kiadások - fenntartási 
és karbantartási költségek - 
csökkennek.
 A projekt címe: Klapka 
György úti orvosi rendelő épü-
letének infrastrukturális fej-
lesztése. Azonosító száma: 
T O P - 4 . 1 . 1 - 1 5 - K O 1 - 2 0 1 6 -
00014.
 A projekt összköltsége:  
32.730.461 Ft
 A projekt fizikai befeje-
zésének tervezett napja: 2017. 
10. 31.
 A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében az Európai 
Unió  Európai  Regionál is 
Fejlesztési Alapja (ERFA) 
támogatásával valósul meg, a 
Magyar Állam társfinanszíro-
zása mellett.

Megújul a Klapka
utcai rendelő

A táti lakosok egészségügyi ellátásában fontos szerepet játszó rendelő modernizálása
júniusban kezdődött el, és a tervek szerint október végére elkészül. A mintegy 32,73
millió forintos vissza nem térítendő uniós támogatással megvalósuló fejlesztés során
az épület korszerűsítésén és akadálymentesítésén túl a praxisok eszközellátottságá-
nak javítása is fontos cél. A projekt a 2. sz. védőnői, a 2. és 3. számú háziorvosi,
valamint fogorvosi körzetet érinti.

Infrastruktúrális fejlesztés a Széchenyi 2020 keretében



(http://dorogimedence.hu/)

Megújul a táti orvosi rendelő
HÍREK (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/CATEGORY/HIREK/), TÁT
(HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/CATEGORY/TAT/) 224

A táti Klapka utcai orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztésére nyert uniós támogatást 
Tát Önkormányzata.

Táton hatalmas munkálatok zajlanak, hiszen mint korábban írtuk átépítésre kerül az óvoda és a 
bölcsőde (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/13/korszerubb-lesz-a-tati-ovoda-es-bolcsode/)
is, amit már hamarosan be is fejeznek. Ez mellett a Klapka utcai orvosi rendelő épülete is megújul, ami 
várhatóan október végéig készül el.

A táti lakosok egészségügyi ellátásában fontos szerepet játszó rendelő modernizálása júniusban 
kezdődött el, és a tervek szerint október végére elkészül. A mintegy 32,73 millió forintos vissza nem 
térítendő uniós támogatással megvalósuló fejlesztés során az épület korszerűsítésén és 
akadálymentesítésén túl a praxisok eszközellátottságának javítása is fontos cél. A projekt a 2. sz. 
védőnői, a 2. és 3. számú háziorvosi, valamint fogorvosi körzetet érinti.

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás célja a lakosság jobb egészségügyi 
ellátásának biztosítása a Tát, Klapka György u. 2. szám alatti orvosi rendelő épületének 
infrastrukturális fejlesztésével, felújításával, korszerűsítésével, az akadálymentesítés megvalósításával 
és az udvar felújításával.

Épület külső felújítása keretében kicseréljük a tetőhéjazatot, a bádogozást, az eresz- és lefolyó 
esőcsatorna rendszert, valamint külső hőszigetelést kapnak a falak és a födém.

Modernizáljuk a kültéri lámpatesteket, a külső akadálymentesítést rámpák kialakításával oldjuk meg. A 
lépcsők csúszásmentes burkolatot kapnak.

Az épület belső átalakítása során akadálymentes WC-t és egy multifunkcionális helyiséget alakítunk ki, 
továbbá megtörténik az infó-kommunikációs akadálymentesítés is. Az eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó gyenge áramú elektromos munkák elvégzésére is sor fog kerülni.

Kerékpár és babakocsi tárolót telepítünk, továbbá az épülethez kapcsolódó udvar teljes zöld felületét 
rendezzük, elkészül a tereprendezés, füvesítés, parkosítás, díszcserjék ültetése és az épülethez tartozó 
járdák, térkő burkolatok kialakítása. Kültéri padokat és esővíz gyűjtő tartályokat is el fogunk helyezni a 
fejlesztés helyszínén.

Az épület villamos energia fogyasztásának kiváltására napelemes rendszert telepítünk az épület dél-
nyugati cserépfedésű tetőfelületére. A 26 db napelem panelből álló, hálózatra termelő napelemes 
rendszer fedezni fogja a rendelők éves villamos energia fogyasztását. A tervezett fajlagos 

Kategória kiválasztása 

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
gazoltak-el-nagysap-es-bajna-kozott/)
Szarvast gázoltak el Nagysáp és Bajna között
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
gazoltak-el-nagysap-es-bajna-kozott/)
2 038 megtekintés | publikálva 2017-10-24

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
huzott-unokai-fejere-egy-asszony-dagon/)
Zacskót húzott unokái fejére egy asszony 
Dágon
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
huzott-unokai-fejere-egy-asszony-dagon/)
1 347 megtekintés | publikálva 2017-10-27

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
no-okozott-balesetet-esztergomban/) Fiatal 
nő okozott balesetet Esztergomban
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
no-okozott-balesetet-esztergomban/)
658 megtekintés | publikálva 2017-10-30

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
a-kesztolci-autobusz-utvonala/) Változik a 
kesztölci autóbusz útvonala
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
a-kesztolci-autobusz-utvonala/)
567 megtekintés | publikálva 2017-10-25

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
buli-dorogon/) Rertro buli Dorogon

LEGFRISSEBB HÍREINK őadások Dorogon (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/30/szinhazi-eloadasok-dorogon/)

HÍREK APRÓ (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/APROHIRDETESEK/)
RENDEZVÉNYNAPTÁR (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/RENDEZVENYEK/)
VENDÉGLÁTÁS (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/VENDEGLATAS/)
DOROGI BARANGOLÁSOK (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/CATEGORY/DOROGI-BARANGOLASOK/)
DOROGI MAGAZIN (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/DOROGI-MAGAZIN/)
KÖZÉRDEKŰ (HTTP://DOROGIMEDENCE.HU/INDEX.PHP/KOZERDEKU/)

2017-09-18, 

Szilveszterre Szállások - 
Akciók + Képek + Vélemények

Vastagbél tisztító rost

Trükk horkolás ellen

Csökkentsd a villanyszámlád - 
Villanyszerelő tippek

HÍR KATEGÓRIÁK

NÉPSZERŰEK A HÉTEN

 (https://www.facebook.com/dorogimedence/)  (https://www.youtube.com/channel/UCsbvMPGw2sVM5-lC9zJFkfA)
 (http://dorogimedence.hu/index.php/feed/)

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul 

Elfogadomveszi.

1. oldal, összesen: 5 oldalMegújul a táti orvosi rendelő – Dorogi-medence Regionális Hírportál

2017.10.30.http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/



« Előző cikk
(http://dorogimedence.hu/index.php/

keresnek-pilisjaszfalura/)

Óvodapedagógust keresnek 
Pilisjászfalura

Következő
cikk » (http://dorogimedence.hu/inde

volt-ellene-2/)

Elfogatóparancs volt ellene
(http://dorogimedence.hu/index.p

energiahatékonyság javulás közel 80%, a tervezett üvegház hatású gázok kibocsájtás csökkenése 
mintegy 78%-os. A fejlesztés hatására a gázfogyasztás 69%-kal, az elektromos áramfogyasztás 100%
-kal csökken.

A beruházás hatására tehát az épület használhatósága javul, az épület hővesztesége csökken. A 
településkép esztétikusabb lesz, az energiafelhasználás csökken, a fenntartásra fordított kiadások – 
fenntartási és karbantartási költségek – csökkennek.

A projekt címe: Klapka György úti orvosi rendelő épületének infrastrukturális fejlesztése.

Azonosító száma: TOP-4.1.1-15-KO1-2016-00014.

A projekt összköltsége 32.730.461 Ft

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2017. 10. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja 
(ERFA) támogatásával valósul meg, a Magyar Állam társfinanszírozása mellett.

Forrás: tat.hu
Fotó: illusztráció

Facebook hozzászólások

Megosztás:

felújítás (http://dorogimedence.hu/index.php/tag/felujitas/)

korszerűsítés (http://dorogimedence.hu/index.php/tag/korszerusites/)

orvosi rendelő (http://dorogimedence.hu/index.php/tag/orvosi-rendelo/)

pályázat (http://dorogimedence.hu/index.php/tag/palyazat/)

Tát (http://dorogimedence.hu/index.php/tag/tat/)

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
buli-dorogon/)
486 megtekintés | publikálva 2017-10-27

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
es-szelektiv-hulladekok-begyujtese/) Zöld- és 
szelektív hulladékok begyűjtése
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
es-szelektiv-hulladekok-begyujtese/)
441 megtekintés | publikálva 2017-10-25

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
emeletek-a-tati-amokfutoval-szemben/) Vádat 
emeletek a táti ámokfutóval szemben
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
emeletek-a-tati-amokfutoval-szemben/)
421 megtekintés | publikálva 2017-10-29

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
tersegunkben-3/) Viharkárok térségünkben
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
tersegunkben-3/)
346 megtekintés | publikálva 2017-10-30

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
varjak-a-dorogiakat/) Közmeghallgatásra 
várják a dorogiakat
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
varjak-a-dorogiakat/)
302 megtekintés | publikálva 2017-10-28

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
ovoda-epul-nagysapon/) Új óvoda épül 
Nagysápon
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
ovoda-epul-nagysapon/)
252 megtekintés | publikálva 2017-10-25

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
a-volanbusz-menetrendek-2/) Módosulnak a 
Volánbusz menetrendek
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
a-volanbusz-menetrendek-2/)
216 megtekintés | publikálva 2017-10-26

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
vezetette-robbanomotoros-kerekparjat/)
Ittasan vezetette robbanómotoros 
kerékpárját
(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
vezetette-robbanomotoros-kerekparjat/)
202 megtekintés | publikálva 2017-10-27

(http://dorogimedence.hu/index.php/2017/10/
szetvertek-az-esztergomi-szabadteri-
kiallitast/) Ismét szétverték az esztergomi 

 (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/?share=facebook&nb=1)
57

 (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/?share=twitter&nb=1)

 (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/?share=google-plus-1&nb=1)

 (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/?share=email&nb=1)

 (http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/#print)

Kapcsolódó bejegyzések

Korszerűbb lesz a táti óvoda
és bölcsőde
(http://dorogimedence.hu/inde
lesz-a-tati-ovoda-es-
bolcsode/)

Tervezett áramszünetek
(http://dorogimedence.hu/inde
aramszunetek-11/)

Norvégiai fúvósok Táton
(http://dorogimedence.hu/inde
fuvosok-taton/)

Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul 

Elfogadomveszi.

2. oldal, összesen: 5 oldalMegújul a táti orvosi rendelő – Dorogi-medence Regionális Hírportál

2017.10.30.http://dorogimedence.hu/index.php/2017/09/18/megujul-a-tati-orvosi-rendelo/





A közel 33 millió forintos vissza nem térítendő uniós 

támogatású fejlesztés során az épület 

korszerűsítésén és akadálymentesítésén túl a 

praxisok eszközellátottságának javítása is fontos cél 

volt.

A projekt védőnői, háziorvosi valamint fogorvosi 

praxisokat érintett.Táton, a Klapka György u. 2. szám 

alatti orvosi rendelő épületének és udvarának felújítása, 

korszerűsítése és akadálymentesítése a lakosság jobb 

egészségügyi ellátásának biztosítását szolgálja. A felújítás 

során az épület új tetőhéjazatot, bádogozást, eresz- és 

lefolyó esőcsatorna rendszert kapott. Az utólagos külső 

hőszigetelés megoldásával az épület energiatakarékos üzemeltetése lehetővé vált. Az épület belső átalakítása során 

akadálymentes WC és egy multifunkcionális helyiség kialakítása mellett az infó-kommunikációs akadálymentesítés is 

megtörtént. A modernizált kültéri lámpatestek a kornak megfelelő megvilágítást adnak. Külső rámpák kialakításával az 

akadálymentesítés megoldódott, a lépcsők pedig csúszásmentes burkolatot kaptak. A betegek kényelmét szolgálja az 

újonnan kialakított kerékpár és babakocsi tároló. Az épülethez kapcsolódó udvar teljes rendezése is elkészült, és az 

épülethez tartozó járdák térkő burkolatot kaptak. Kültéri padok és esővíz gyűjtő tartályok is elhelyezésre kerültek a 

fejlesztés helyszínén. A praxisok eszközellátottsága is javult, új bútorok, orvosi és számítástechnikai eszközök segítik a 

gyógyító tevékenység hatékonyságát, mintegy 5,6 millió forint értékben. A beruházás hatására az épület 

használhatósága javult, az épület hővesztesége csökkent. A településkép esztétikusabb lett, az energiafelhasználás 

csökkenése miatt a fenntartásra fordított kiadások jelentősen csökkennek. A projekt a Széchenyi 2020 program 

keretében az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) támogatásával valósul meg, a Magyar Állam 

társfinanszírozása mellett.

FORRÁS RÁDIÓ - 
KOKTÉL
VARGA LILLA

1. oldal, összesen: 2 oldalBefejeződött Táton a Klapka utcai orvosi rendelő felújítása - Forrás Rádió

2017.10.30.https://forrasradio.hu/hirek/helyi/befejezodott-taton-a-klapka-utcai-orvosi-rendelo-fel...




