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„Évtizedes álom vált valóra”. 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

a TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosító számú  

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése, Egészségügyi Központ felújítása 

Pócspetriben” című projekt megvalósításáról 
 

Pócspetri Önkormányzata már 2015.09.08.-án megküldte, a SZSZBM Önkormányzat és a 

munkaszervezetével kapcsolatos TOP-os együttműködési szándéknyilatkozatát. Így és ezért 

kezdődhetett el időben a SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., és helyben az Iránytű Gazdaságfejlesztő 

Klub bevonásával, a Pócspetri Egészségügyi Központ felújítása projekt előkészítése, a pályázat 

elkészítése és beadása. Az önkormányzati fejlesztéseknél az 1. számú prioritás az Egészségügyi 

Központ felújítása volt. Ugyan is ez az az intézmény, amelyet gyakorlatilag a település 

valamennyi lakója használ, vagy használat, hisz a védőnői tanácsadó egy épületben van a 

háziorvosi rendelővel. S ez az épület, amely leginkább felújításra szorult, mert a hatvanas 

években épült, s több évtizede nem volt nagyobb felújítás, korszerűsítés.  
 

Szerencsére az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Pócspetriben, az 

Egészségügyi Központ felújítása TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00003 azonosítószámmal 

nyilvántartott támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóság 60.000.000.- 

Ft, millió forint támogatásra érdemesnek ítélte, és 2017.06.02-án a Támogatási Szerződés is 

aláírásra került. A közbeszerzési eljárás 2017.11.07-én lett eredményes, mely szerint: 

Kivitelezés helye: Egészségügyi Központ - 4327 Pócspetri, Iskola u. 11. (HRSZ:137) 

Megrendelő: Pócspetri Község Önkormányzata - 4327, Pócspetri Iskola u. 13. 

Kivitelező fővállalkozó: VILU-PET 2000 Kft - 4327 Asztalos János u. 81. 
 

A nyertes pályázatnak köszönhetően, a hatvan millió forint támogatásból, a meglévő háziorvosi 

rendelőnek, védőnői tanácsadónak, helyt adó helyiségek teljes körű felújítása, részbeni 

átépítése, energetikai korszerűsítése, udvarfelújítás, telek-határon belüli területrendezés, 

parkosítás, az előírt számú parkoló férőhely létesítése, informatikai és egyéb eszközök 

beszerzése pedig 2018. április hónapjában megtörtént/megtörténik. 
 

A megyében, a Területfejlesztési Operatív Programban elsők között nyert pályázat 

eredményeként az elsők közt megvalósított beruházás a Pócspetri Egészségügyi Központ 

felújításának ünnepélyes átadásának ideje: 018.04.04.15.00.- 

Helye: Jó idő esetén Egészségház előtti tér, rossz idő esetén Katolikus Általános Iskola aulája 

Program: 14:30: Vendégvárás a Polgármesteri Hivatal Nagytermében 

- 15:00: Himnusz; Vers; Iskolások műsora; Férfi Népdalkör 

- Köszöntőt mond: Tamás György Pócspetri polgármestere 

- Dr.Simon Miklós országgyűlési képviselő 

- Seszták Oszkár a Sz-Sz-B megyei közgyűlés elnöke 

- Román István - Kormánymegbízott 

- Rákossy Balázs Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár 

- Szózat; Szalag átvágása; Egészségügyi Központ megáldása és megszentelése; 

- Emlékfa ültetés; Vendéglátás a Polgármesteri Hivatal Nagytermében 

 
 

Pócspetri, 2018.04.03. 

Tamás György 

 polgármester  


