
 

 

 

Beszámoló projekt megvalósításáról 

 

 

 

 

Kedvezményezett neve:   Bálványos Községi Önkormányzat 

Kedvezményezett címe:   8614 Bálványos, Kossuth u. 68. 

MFP azonosító:    1003451388 

Támogatási konstrukció:  MFP-ÖTIK/2021 

("Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 

fejlesztése”) 

Projekt címe:  Bálványosi orvosi rendelő épületének felújítása 

Projekt azonosító:  3285085102 

Támogatói okirat iratazonosító:  3296047489 

A szerződött támogatás összege: 20 975 547 Ft 

 

Projekt megvalósítás tervezett  

kezdete:     2021.08.01. 

Projekt megvalósítás tényleges 

kezdete:    2021.09.01. 

Projekt megvalósítás tervezett 

fizikai befejezése:   2022.05.31. 

Projekt megvalósítás tényleges 

fizikai befejezése:   2022.02.28. 

 

 

Az önkormányzatnak az orvosi rendelő épületének felújításához az elnyert támogatáson felül 

saját költségvetéséből önrészt nem kellett biztosítania. 

 

A fejlesztés indokoltsága:   

 

Bálványos zsáktelepülés, a fiatalok helyben maradását, a lakosság fogyását csak fejlesztésekkel 

tudja a település megállítani, mérsékelni. Ehhez saját forrása nem áll rendelkezésre, így ezen 

pályázat is lehetőséget biztosított az önkormányzatnak céljai elérésére. 

 

Az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy a település legfontosabb feladatát, 

az egészségügyi alapellátást működtesse, ezen szolgáltatásokat helyben, megfelelő színvonalon 

tegye elérhetővé a lakosság számára. Az önkormányzat a nyújtott szolgáltatások körét önerős 

fejlesztéssekkel és pályázati támogatásokból próbálja növelni. 

 

 

A projekt keretében megvalósult fejlesztés: 

 

A projekt keretében a bálványosi orvosi rendelő épületének komplex energetikai felújítása 

valósult meg.  

A felújításban szereplő tevékenységek nem engedélyköteles tevékenységek. 

 

Megvalósult fejlesztés szakmai tartalma:  

 

- teherhordó és kitöltő falazat javítása, pótlása,  

- az épület tégla falazatának utólagos hőszigetelése (10 cm vtg. Austrotherm Grafit 

hőszigetelő lemez),  



- az épület tégla lábazatának utólagos hőszigetelése (8 cm vtg. Austrotherm XPS TOP 

hőszigetelő lemez),  

- külső homlokzatvakolat – SZILIKÁT vékonyvakolat, lábazatvakolat – BAUMIT 

MOZAIK TOP műgyanta kötőanyagú lábazati vakolat készítése,  

- bádogos szerkezetek cseréje,  

- belső festés készítése,  

- komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése,  

- fűtés szerelés – hőszivattyús rendszer telepítéssel, 

- ereszcsatorna, lefolyócső szerelése,  

- műanyag nyílászárók cseréje (nyugati homlokzaton).  

 

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek. 

 

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet 

fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján – önálló honlap hiányában a közös 

önkormányzati hivatal által biztosított felületen – a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, 

az arculati elemek használatával feltöltésre került.  

 

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.  

 

Bálványos, 2022 április 

 

        Sebestyén Gyula s.k. 

              polgármester  

  
 


