
Megvalósult a nógrádsipeki háziorvosi rendelő komplex akadálymentesítése 

Az Országgyűlés 1998. évben alkotta meg a fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényt. A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyelőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 7/B. § (1) bekezdése szerint - 
a 2007. április 1-jén már működő - az állam által fenntartott egészségügyi intézmény által 
nyújtott közszolgáltatások vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósításának 
határideje 2010. december 31. 
Nógrádsipek Község Önkormányzata eleget téve a jogszabályi kötelezettségének 2007 nyarán 
megterveztette a Nógrádsipek, Jókai út 4. szám alatti háziorvosi rendelő és védőnői szolgálat 
komplex akadálymentesítését. A terveket Bolgár János építész-statikus vezető tervező mérnök 
készítette el. A tervezés folyamatában a Japáner Bt. képviseletében Sípos Zsolt rehabilitációs 
szakmérnök is közreműködött, akinek az volt a feladata, hogy a fogyatékos személyek igényei 
figyelembe vételre kerüljenek már a tervezés folyamatában. 
Az Önkormányzat 2007. szeptember 13-án pályázatot nyújtott be a háziorvosi rendelő 
komplex akadálymentesítésére, 9.960.930 Ft támogatás elnyerésére. A projekt összköltsége 
10.485.190 Ft. A pályázatot 2008 májusában bírálta el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és 
9.960.930.- Ft-ot ítéltek meg a rendelő átalakítására, a vizesblokk kialakítására és a korlátlift 
beszerzésére. 
Az önkormányzat képviselő-testülete meghívásos pályázat keretében 3 vállalkozást keresett 
meg az építési munkálatok kivitelezésére. A legkedvezőbb árajánlatot Balázs József egyéni 
vállalkozó adta, ezért az önkormányzat 2008. október 1-jén nevezettel kötött vállalkozási 
szerződést. 
A kivitelezési munkálatok 2008. november 26-án a meglévő lépcső elbontásával kezdődtek el. 
A lépcső és a térkövezett mozgáskorlátozott parkoló kialakítása 2008. december 8-ára 
elkészült. A parkolót további négy hellyel bővítettük 2009 májusában: a térkövet Balázs 
József ajánlotta fel, a kivitelezés Pifka József felajánlásából valósult meg.  
A lépcső kialakítása során - a rehabilitációs szakmérnök, a tervező és a műszaki ellenőr 
egyetértésével – eltértünk az eredeti tervtől, tekintve, hogy az új OTÉK szerint az 
akadálymentes közlekedéshez a lépcsőfokokat homloklappal és orr nélküli járólappal kell 
kialakítani annak érdekében, hogy a lábfej ne akadjon meg. Időközben megtervezésre került 
az új lépcső bal oldalán a korlátlift is. A korlátlift beszerzésének csúszása miatt határidő 
módosítást kértünk a pályázat kezelőjétől. Az új határidő: 2009. március 31. napja lett.  
Ezt követően a rendelő belső munkálatai következtek: kialakításra került a négy vizesblokk: 1 
db mellékhelyiség a személyzetnek, 1-1 db a betegeknek, továbbá 1 db mozgáskorlátozott wc. 
Elkészült a rendelő villany-vezetékelésének teljes cseréje, a fűtési rendszer kiépítése. Új 
burkolatot kapott az intézmény valamennyi helyisége, új belső nyílászárók kerültek 
beépítésre, figyelemmel a mozgáskorlátozottak igényeire is. A helyiségek kontrasztos 
helyiségjelző táblákkal lettek ellátva. Az új kétszárnyú bejárati ajtó mellett Braille írással is 
feltüntettük a rendelő megnevezését. A mozgáskorlátozott személyek a lépcső alján csengővel 
jelezhetik igényüket, amennyiben fel kívánnak jutni a rendelőbe. 
Időközben pályázatot nyújtottunk be az EU Önerő Alaphoz a félmillió Ft-os önrészünk 
csökkentésére. A pályázat sikeres volt és újabb 209.704.- Ft-hoz jutottunk, így a teljes 
felújítás és a parkoló kialakítása az önkormányzatnak mindössze 314.556.- Ft-jába került. 
Összességében elmondható, hogy a rendelő akadálymentesítésével az önkormányzat eleget 
tett a jogszabályi kötelezettségének és határidő előtt megvalósult az egészségügyi intézmény 
által nyújtott közszolgáltatás vonatkozásában az egyenlő esélyű hozzáférés. 
 


