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PÁLYÁZATI HÍREK 

„Közösségi közlekedés fejlesztése” 

Zsadány Község Önkormányzata 9.994.596 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a 
Dél-alföldi Regionális Operatív Program, DAOP-2009-3.2.1/B „Közösségi közlekedés fejlesztése a 
komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” tárgyú pályázati felhívás keretében „Közösségi 
közlekedés fejlesztése Zsadány, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Okány településeken” című, 
104.070.106 Ft összköltségű pályázatával. 

A kivitelezési munkálatok lassan a végéhez közelednek. 

A DAOP-3.2.1/B-09-2010-0003 kódszámú pályázat megvalósítása valamennyi településén 2011. 
szeptember végén befejeződik. A kivitelező vállalkozás a Wiener Center Kft. 

 

 

Elérhetőségünk: 

www.zsadany.hu 

Zsadány Község Önkormányzata a DAOP-2009-3.2.1/B-09-2010-0003 kódszámú, „Közösségi 
közlekedés fejlesztése Zsadány, Biharugra, Geszt, Körösnagyharsány és Okány településeken” című 
beruházás a konzorcium egyéb településein, a kivitelezési munkálatok időbeni csúszása miatt, 
november végén zárul. 
A záró rendezvényre is ekkor kerül sor a településeken. 
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„Közösségi közlekedés fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH 
kistérségekben” című    projekt kivitelezése képekben 
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„Szociális konyha” létesítése 

„Zsadány Község szociális étkeztetési infrastruktúrájának fejlesztése, új szociális konyha 
létrehozásával” (DAOP-4.1.3/D-09-2010-0010) pályázat. 

Zsadány Község Önkormányzata támogatást nyert a „Zsadány Község szociális étkeztetési 
infrastruktúrájának fejlesztése, új szociális konyha létrehozásával” című, DAOP-4.1.3/D-09-
2010-0010 azonosítószámú pályázatával. 

A projekten belül építési beruházásra és eszközbeszerzésre is pályáztunk, nettó 34.393.000 Ft és nettó 
3.980.500 Ft értékben, melyek a Közbeszerzési Törvény előírásai szerint közbeszerzés kötelesek. 

„DAOP-4.1.3/D-09-2010-0010 „Zsadány Község szociális étkeztetési infrastruktúrájának 
fejlesztése, új szociális konyha létrehozásával” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásának 
lebonyolításával Zsadány Község Önkormányzata a KÖVITE-PLUSZ Kft.- t bízta meg. A 
közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

 

 
Látványterv  



 4 

 
„Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakírása és működtetése” 

A művelődési ház 1946-ban épült, 2002-ben a részleges felújításra sor került. Az épületben nagy terek 
vannak, de a belső elosztás nem alkalmas az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) 
kialakítására, ezért belső átalakítás, új helységek létesítése elengedhetetlen. Akadálymentesítés az 
egész épületben szükséges.  
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, IKSZT kialakítás és működtetés 
jogcímre támogatást nyert Zsadány Község Önkormányzata, összesen 42,173,000 Forintot. Ez a 
támogatás a következő munkafolyamatokra használható fel: 
Az épület külső felújítására, tetőfelújításra, ereszcsatorna cserére, teljes körű nyílászáró cserére és 
homlokzat felújításra Az épület belső felújítása: könyvtár galéria részének felújítása, hő szigetelés, 
padlóburkolat csere, valamint új helyiségek kialakítása (pelenkázó, iroda, akadálymnetes mosdó), a 
terek jobbb elosztása valósul meg. 

Az épület teljes akadálymentesítésére sor kerül (rámpák, megfelelő nyílászárók kialakítása, 
infokommunikációs akadálymentesítés). 
A mozgáskorlátozottak számára elsősorban a fizikai akadályok léteznek. Ezért akadálymentes 
gyalogutak kialakítása szükséges, a küszöböket meg kell szüntetni, valamint nagyobb méretű 
nyílászárók kerülnek beszerelésre. Akadálymentes vizesblokk, illetve közlekedők kialakítása. 
Hallássérült személyek részére, információs-, tájékoztató rendszer kialakítása, valamint az interaktív 
kommmunikációhoz szükséges feltételek megteremtése.  
Vakok és gyengén látó személyek részére, vezetősávok illetve információs és audió-kommunikációs 
eszközök szükségesek. 

A meglévő gázkazán mellé, faelgázosító kazán kerül beépítésre, amely alapvetően biztosítja a 
központi fűtést, a gáz csak kiegészítésként (tartalék) marad meg. 

Az épületen kívül, járda térburkolat kialakítására kerül sor. 

Bútorok, elsősorban irodai bútorok és infokommmunikációs eszközök beszerzésére is sor kerül, 
valamint konyhai berendezések és eszközök beszerzése is megvalósul., melyek az IKSZT 
működéséhez szükségesek. 

 

Látványterv
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Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központ 

A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg - Szakellátó Központ működés 
megkezdésének időpontja 2011. szeptember 1. 

Központi telefonszám: 66/585-800 

A Sarkadi Kistérségi Járóbeteg-Szakellátó Központban működő valamennyi szakrendelés 
és gondozó a Kistérség valamennyi lakosa számára beutalóval vehető igénybe. Ahol 
előjegyzés szükséges, ott a fenti telefonszámokon vagy személyesen időpont kérhető. A 
betegellátáshoz minden alkalommal a következő dokumentumok szükségesek: személy 
igazolvány, lakcím kártya, TAJ - kártya, beutaló. 

Beutaló köteles szakrendelések: 
• Belgyógyászat 
• Csecsemő-és gyermekgyógyászat 
• Csecsemő-és gyermek kardiológia 
• Kardiológia 
• Neurológia 
• Ortopédia 
• Reumatológia és fizioterápia 
• Tüdőgyógyászat 
• Röntgen 
• Ultrahang 

Nem beutaló köteles szakrendelések: 
• Bőrgyógyászat 
• Fül-orr-gégészet 
• Pszichiátria 
• Sebészet, Baleseti sebészet 
• Szemészet 
• Szülészet-nőgyógyászat 
• Urológia, Andrológia 
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FIGYELEM! 
KIH ŰLÉS VESZÉLY!  

  

Békés Megyei Rendőr-f őkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Felhívása 

A jó idő elmúltával a hirtelen beköszöntő hideg, a 0 Celsius fok alatti hőmérséklet kemény 
próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő idős embereket. A 
téli hideg idő beálltával veszélybe kerülnek a hajléktalanok és a fűtetlen lakásban élők. 
Figyeljünk oda rájuk, működjünk együtt a rendőrséggel, az önkormányzatokkal! A rendőrség 
minden évben, a hideg beköszöntével október 15. és március 31. közötti időszakban kiemelt 
figyelmet fordít a közterületeken élő hajléktalan személyeket fenyegető veszélyhelyzetekre, 
azok elhárítására. A kihűlés megelőzése érdekében a szolgálatot teljesítő rendőr 
haladéktalanul gondoskodik a sérült, illetve a krízishelyzetben lévő hajléktalan mentővel 
történő elszállíttatásáról, továbbá felvilágosítást ad a karitatív szervezetek szolgáltatásairól a 
hajléktalan számára, amennyiben az ilyen kérdéssel fordul hozzá. Szükség esetén a 
hajléktalan személy fizikai állapotának ellenőrzését követően, a szolgálatot teljesítő rendőr a 
rendőrség ügyeletén keresztül értesíti a területileg illetékes regionális diszpécserszolgálatot, 
amennyiben a krízishelyzetben lévő hajléktalan nem ismeri a környéket, készpénzzel nem 
rendelkezik, vagy a tömegközlekedési eszköz igénybevételével veszélyeztetné a 
közegészséget. A hajléktalanok mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a lakásukban, 
házukban – bármilyen okból – fűteni nem tudó, főleg egyedül élő, idős emberekre is. Tüzelő 
nélkül, hideg lakásban túlélési esélyeik csökkennek. Védelmük érdekében a rendőrség a 
jelzőrendszer részeként a társszervekkel – mentőszolgálatok, katasztrófavédelem, a megyei 
és települési önkormányzatok, jegyzők és polgármesterek – közösen felhasznál minden 
rendelkezésére álló eszközt és együttműködik a közszolgáltatást végző szervekkel és a civil 
szervezetekkel. Az állami intézményeken, a civil szervezeteken túl az egyes 
állampolgároknak is nagy szerepük lehet abban, hogy a további halálesetek megelőzhetőek 
legyenek. Így mindenki aktívan segítséget nyújthat a hideg idő beköszöntével. Azzal, ha az 
eddigieknél jobban figyel a környezetében élőkre, a legveszélyeztetettebb, tudottan 
magányos idős emberekre és az utcára szorult hajléktalanokra is. Kérjük, hogy amennyiben 
tudnak olyan emberről, akit akármilyen okból kihűlés veszélyeztethet, tegyenek bejelentést 
az ingyenesen hívható 107-es, vagy a 112-es telefonszámokon, illetve jelezze a lakóhely 
szerint illetékes önkormányzatnak.  

Kiadja: 
Községi Önkormányzat  

Zsadány, Béke u. 82. 
kzsadany@globonet.hu 


