Tájékoztató
MFP-ÖTIK/2021
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése
Pályázat címe: „Önkormányzati ingatlan korszerűsítése Mőcsényben”
Kedvezményezett neve: Mőcsény Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 24.954.500.Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A település központján elhelyezkedő Művelődési Ház állapota nagy mértékben romlott,
a fűtési rendszer, villamos hálózat elavult, az épület fenntartási költségei magasak. A
projekt keretein belül új központi fűtésrendszer kerül kialakításra, korszerűsítik a
villamos hálózatot valamint megújul a belső tér is.
A fejlesztésnek köszönhetően az ingatlan fenntartási költségei csökkennek, a
településkép javul, a népességmegtartó ereje a településnek valamint a lakosság
komfortérzete növekszik.
A projektről további tájékoztatást dr. Brandt Huba nyújt a 74/409-350-es
telefonszámon.

Mőcsény Község Önkormányzata
7163 Mőcsény Béke u. 2.
Tájékoztató
„Orvosi eszköz”
Pályázat azonosítószáma: 3016003766
Pályázat címe: Mőcsény Község orvosi rendelőjének eszközbeszerzése
Kedvezményezett neve: Mőcsény Község Önkormányzata
Szerződött támogatási összeg: 2.490.703,-Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretén belül megtörtént Mőcsény község orvosi rendelőjének (7163
Mőcsény Béke u. 2.) infrasturturális fejlesztése orvosi eszközök, bútorok, valamint
informatikai eszközök beszerzése által. Az elevult és hiányos eszközparkkal
rendelkező orvosi rendelő új eszközökkel bővült.
A projekt keretén belül beszerzett eszközök:
Mérleg digitális üveg Rossmax 180 kg-ig / WB101
Magasságmérő falra szerelhető /
Mérleg csecsemő digitális Rossmax / WE300
Csecsemő hosszmérő Seca /2101721004
Szűrőaudiométer AudiTest / Audiometer AudiTest
Szűrőaudiométer BSA-1 csecsemő /
Látásvizsgáló tábla Kettesy 2oszlop / nagy méret
Látásvizsgáló plexilap dupla /3 m Szám - Villa / 3 m Szám - Villa
Látásélesség-vizsgáló VISUS-S kártyák gyűrűskönyvben gyermekeknek
Látásvizsgáló LANG stereo test II /
Vérnyomásmérő OMRON M2 /
Mandzsetta OMRON gyerek /
Doppler CMS Sonoline A / 2 MHz fejjel /
Vércukormérő Accuchek Active / 07135076045
Csipesz kullancs /
Szálkacsipesz /

Kötszerolló 18 cm acél /
Olló körömolló egyenes /
Lázmérő digitális /
Hulladékgyűjtő rozsdamentes 14L / 02.425.00
Hőmérő hűtőszekrénybe / 11803101
Hűtőszekrény EA 0600 - 56L / EA 0600
Hűtőtáska 25 L / 69556
Pólyázó asztal kettes FIT / 70x140x950 FIT
Szekrény 3 fiókos üvegajtós / FA / FA
Műszerasztal lemezlapos 50x80 fix / 13.12
Szék kórtermi támlás festett / 16.01
Íróasztal nővér BK11 / 33.02 / 115x65x78
Vizsgálóágy belgyógyászati festett /1-fehér / mag.állítható, lapra szerelt / 1-fehér
Lepedő textil fehér 150x230 / 51040000 /
Lepedő gumi 90 cm széles /
EKG Cardioline 100L with with Glasgow Option / 6 csatornás, többször használatos
kiegészítőkkel
Fonendoszkóp Littmann Cardiology IV /fekete 6152 / fekete 6152
Vérnyomásmérő Bosch PracticusII /fekete / fekete 893535
Acer Notebook Windos 10 Pro operációs rendszerrel
HP Laserjet Pro M130FN nyomtató
A projekt keretein belül megfogalmazott cél vagyis az orvosi alapellátás
színvonalának emelkedése valamint a lakosság komfortérzete növelése a
megvalósított pályázatnak köszönhetően megvalósult.
A településen hivatásukat teljesító háziorvosok valamint védőnő a mai kor
követelményeinek megfelelő és az alapellátáshoz nélkülözhetetlen, modern
eszközökkel láthajta el és fogadhatja a betegeket.
A pályázatról további tájékoztatást dr. Brandt Huba nyújt a 74/409-350-es
telefonszámon.

