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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
A 2012. évi költségvetésben biztosítottuk az egészségház tervezéséhez szükséges 
keretösszeget. 
A tervezéshez szükség van a létesítmény funciólistájának meghatározására, melyben 
az alábbi javaslatok szerepelnek: 
“Épület elhelyezése: 
Szabadonálló beépítés 
előkert 15 m, oldalkert 3,5 m 
ki- és behajtás az egyik oldalról, min. 6m oldalkerttel 
fsz. + tetőtér beépítés 
max. két féle tetőhajlásszöggel tervezhető, lapostető nem lehetséges 
 
Helyiséglista: 
1. blokk: 
Háziorvosi rendelők  
 2 db 2 helyiséges 1., kb. 16-18m2 
    2., kb. 12-14m2 

Szakorvosi rendelő  
2 db 2 helyiséges 1., kb. 16-18m2 

    2., kb. 12-14m2 

vagy: 
1 db 2 helyiséges 1., kb. 16-18m2 

    2., kb. 12-14m2 

2 db 1 helyiséges      kb. 14-18m2 

 
Nagy méretű terem, ami gyógytornára is alkalmas: 

1..kb.  30-35 m2 
2..kb.  10-15m2 

Fogorvosi rendelő 
 1 db ( 2 helyiséges) 1., kb. 14-16 m2 
    2., kb. 10-12 m2 

Beteg váró:        kb.. 40-45m2 - min 30 fő befogadására alkalmas 
Beteg WC 
Személyzeti WC, öltöző, zuhanyzó 
 
2. blokk  (1.blokktól elkülönítve) 
 1. Gyermekorvosi váró  kapcsolódik: 2,3,4 helyiségekhez 

2. Gyermekorvosi rendelő    1,2,3,6 
3. Fertőző váró     1,2 
4. Beteg WC+ pelenkázó    1 
5. Védőnői váró     6,7,8 
6. Védőnői rendelő     2,5 
7. Védőnői iroda     5 
8. WC+ pelenkázó     5 
9. Személyzeti WC, öltöző, zuhanyzó 

 
Kazánház, szerverszoba, takarítóeszköz tároló, ……stb. 
 
tetőtérben: (fontos, hogy a tetőtér külső megközelítésű (is) legyen) 
3 db orvosi pihenőszoba konyhával,  öltözővel, (vagy ez lehet egy kis méretű lakás…) 
2 db szolgálati lakás  

1., nappali, 1+ fél szoba 
2., nappali, 1+ 2 fél szoba vagy „ 



Amint fenti javaslatból is kiderül az épületbe nem került tervezésre üzleti célú helyiség 
kialakítása, azaz csak gyógyászati, ill. megelőző célú helyiségek tervezésére kerülne 
sor.  
 
Mivel egészségügyi intézmény építéséről, létesítéséről van szó, ezért a tervek 
elfogadtatásához szükséges egészségügyi építésztechnológus alkalmazása is.  
 
 
A leírtak alapján kérem és várom javaslataikat és döntésüket a tervezett épület 
funkicót illet ően. 

Határozati javaslat 
 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alsónémedi, Fő 
út 63. sz. alatt létesítendő Egészségház épületébe az alábbi ellátandó funkciókat 
határozza meg: 
 
- Háziorvosi rendelők      2 db 2 helyiséges 

- Szakorvosi rendelő     … db 2 helyiséges 
           … db l helyiséges 
- Fogorvosi rendelő         1  db 2 helyiséges  
- Nagyméretű terem, ami gyógytornára is alkalmas+ raktár        
- Gyermekorvosi rendelő  
- Védőnői rendelő  
- Orvosi pihenőszoba  
- Szolgálati lakás …. db 
- Technológiai helyiségek (kazánház, szerverszoba stb.) 
-………………………….. 
A Képviselő-testület  felhatalmazza Vincze József polgármestert, hogy az 
engedélyes terv elkészítése érdekében egészségügyi építéstechnológussal 
készíttesse el a szükséges helyiséglistát a fenti funkciók figyelembevételével. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:   Vincze József polgármester 
 
Alsónémedi, 2012. június 12.     
 
 
        Vincze József 

polgármester 
 
Az előterjesztés törvényes! 
 
       
 Dr. Percze Tünde              
      jegyző  
 



 


