
Jelen projekt tárgya Hidvégardó község minőségi ellátás helyben történő 
korszerű és hatékony feltételrendszerrel történő biztosítása, valamint az 
egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése 
és a társadalmi esélykülönbségek csökkentése érdekében a település 
védőnői szolgálatának korszerűsítése az energiatakarékosság jegyében, 
eszköz és megújuló energia hasznosítására alkalmas berendezések 
beszerzésével. 

 

Nyert a pályázat 
 
Hidvégardó Község Önkormányzata, „Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Hidvégardó településen” címmel, sikeres pályázatot 
nyújtott be, az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0133 számú - „Egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel 
kiírt programra. A projekt, a Magyar Állam és az Európai Unió által 
nyújtott 25.179.211,- Ft támogatásnak köszönhetően valósul meg. 

2013. szeptember 12. 
 
 
 
 
 
Támogatási Szerződés 
 
Hidvégardó Község Önkormányzata által benyújtott, „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Hidvégardó településen” című pályázat – 
mely, ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0133 számú, „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt 
programra keretein belül valósul meg. A Támogatási szerződésének 
aláírására a nyertes önkormányzat és a NORDA Észak-magyarországi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. között 2014. 
július 7-én került sor.  

2014. július 7. 

 

 

 

 



 

 

Kivitelező 
 
Hidvégardó Község Önkormányzata által benyújtott, „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Hidvégardó településen” című pályázat – 
mely, ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0133 számú, „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt 
programra keretein belül valósul meg – építési munkálatainak 
elvégzéséhez a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 
megtörtént. A nyertes az ABAÉPKER Építőipari és Kereskedelmi Kft. lett. 

 
2015. május 18. 
 

 

Munkaterület átadás 

Hidvégardó Község Önkormányzata által benyújtott „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Hidvégardó településen” című pályázat - mely 
az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0133 számú, „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt program 
keretein belül valósul meg – az érintett területet a kivitelező 2015. június 
15-én átvette, az építési munkálatokat megkezdte. 

2015. június 15. 

 

 

Műszaki átadás-átvétel 

Hidvégardó Község Önkormányzata által benyújtott „Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Hidvégardó településen” című pályázat - mely 
az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0133 számú, „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” címmel kiírt program 
keretein belül valósul meg - építési munkálatai befejeződtek, a beruházás 
műszaki átadása 2015. augusztus 31-én megtörtént. 

2015. augusztus 31. 
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