
 
 

 
 
 

Berzsenyi úti rendelőkomplexum korszerűsítése és akadálymentesítése 
 
 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program 
(NYDOP) pályázatán 40 millió forintos európai uniós támogatást nyert 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Berzsenyi úti 
épületkomplexum felújítási munkálataira.  
A kivitelezési munkák 2009. június 3-án indultak és várhatóan 2009. november 
végén fejeződnek be.  
 
A beruházás teljes ideje alatt a házi gyermekorvosok, valamint a védőnők a Botfy utcai 
ügyelet épületében rendelnek.  
A felnőtt orvosok a munkálatok teljes ideje alatt a Berzsenyi úti helyiségekben maradnak, 
az I. ütemben a saját rendelőikben, a gyermekrendelők átépítését követően a gyermek 
blokkban dolgoznak, végül ismét a saját eredeti helyükön rendelnek majd. 
A munkát több szakaszban végzik, I. ütemben a két gyermekorvosi rendelőben történt 
meg a korszerűsítés 2009. július 31-i határidővel.  
A fejlesztés eredményeként korszerű, a beteg-orvos négyszemközti találkozását lehetővé 
tevő orvosi rendelők jöttek létre új berendezési eszközökkel, bútorokkal, a mai kor 
elvárásinak megfelelő esztétikus környezetben. Megemlítendő, hogy Zalaegerszegen ez 
az első olyan intézmény, ahol komplex akadálymentesítés valósul meg, tehát mind a 
mozgásukban, mind pedig a látás- hallásukban korlátozott betegek részére 
akadálymentes környezetet alakít ki az önkormányzat. 
Augusztustól a felnőtt körzetek ideiglenesen átköltöztek az elkészült gyermekorvosi 
rendelőkbe, ezt követően folytatódott az átalakítás a felnőtt körzetekben.  
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. 
Telefon: 06 92 502 106 
Fax: 06 92 502 101 
info@zalaegerszeg.hu 
www.zalaegerszeg.hu 
  
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége 
VÁTI – Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 
Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. 
Telefon: 06 1 224 3100 
Fax: 06 1 224 3105 
 vati@vati.hu 
www.vati.hu 
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Támogató szervezet: 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22. 
Infovonal: 06 40 638 638 
nfu@nfu.gov.hu 
www.nfu.hu 
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http://www.zalaegerszeg.hu/tart/farticle/73/12508/1



