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Nyírbogát Nagyközség az Észak-alföldi Régióban, azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében található. A település megközelíthető a 4-es főúton Debrecenig, onnan tovább a 

471-es úton, vonattal elérhető a Debrecen-Nyírbátor-Mátészalka vasútvonalon. Nyírbátortól 6 

km-re, Nyírgelsétől 7 km-re, Nyíregyházától 38 km-re, Debrecentől 43 km-re található. 

Területe 55,36 km2, népessége 3.105 fő. Nyírbogát elhelyezkedését tekintve szabálytalan 

alaprajzú, több utcás település. Nyírbogát nyírbátori járásban található, mely járás 

foglalkoztatási és jövedelmi helyzete jóval kedvezőtlenebb mind a megyei, mind az országos 

átlagnál. A település legfőbb problémáját az alacsony foglalkoztatottsági szint és a magas 

munkanélküliség jelenti, gazdaságában mindig a mezőgazdaságnak jutott a fő szerep. A 

települést túlnyomórészt idősek lakják. A településen a kevés munkalehetőség és az alacsony 

iskolázottság miatt, elsősorban az önkormányzat által biztosított közmunkaprogramban 

keretében tudnak elhelyezkedni az aktív korúak. A projektgazda Nyírbogát Nagyközség 

Önkormányzata több közfeladatot ellátó intézményt tart fent. Az önkormányzat 

fenntartásában működik egy általános iskola, egy óvoda, egyesített szociális intézmény, 

család- és gyermekjóléti szolgálat. A település egészségügyi alapellátását egy vegyes praxist 

működtető háziorvos, egy fogorvos és egy területi védőnő biztosítja. Szakorvosi ellátás 

Nyírbátorban, kórházi ellátás pedig a megyeszékhelyen, Nyíregyházán van legközelebb. Az 

önkormányzat törekszik a közfeladatok minél magasabb színvonalon történő biztosítására. 

Szűkös anyagi forrásai miatt folyamatosan keresi, figyelemmel kíséri a pályázati 

lehetőségeket, melyek nélkülözhetetlenek a fejlesztések megvalósításában. A településen a 



védőnői szolgáltatás körülményei már nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, illetve 

a jelenlegi épület fenntartása is igen költséges, nagy terhet jelentve ezzel a fenntartó számára. 

Ezen okok miatt a település önkormányzata egy funkcióját vesztett iskolai épület 

átalakításával, a település központjában lévő, gazdaságosan fenntartható védőnői szolgálat 

kialakítását tervezi jelen projekt keretén belül. A védőnői ellátás kiterjed a nagyközség 

területén élő családok, várandósok, csecsemők, kisgyermekek gondozására. A szolgálat 

alapvető feladata a várandós anyák gondozása, az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek, 

iskolások védőoltásainak, kötelező státuszvizsgálatainak megszervezése, lebonyolítása, 

dokumentálása. Családlátogatások, tanácsadás, védőnői fogadóóra során a gyermek 

fejlődésének nyomon követése. Legjelentősebb cél a prevenció, vagyis az egészség 

megőrzésének értékként való tudatosítása. A védőnői tanácsadó működéséhez szükséges 

felszereléseket, műszereket a fenntartó önkormányzat biztosítja.  

Illeszkedés a TOP céljaihoz  

1.1 Jelen pályázat keretében létrejövő infrastrukturális fejlesztés hozzájárul a védőnői 

alapellátó rendszer eredményességéhez, hatékonyságához. A kialakításra kerülő épület a 

munkakörülmények javulását, a tervezett eszköz beszerzés a gondozottak megfelelő  

színvonalon történő ellátását teszi lehetővé.  

1.2 A projekt keretében a védőnői ellátást tervezzük fejleszteni. A fejlesztés 

eredményeképpen az ellátás korszerű, a mai kor igényeit kielégítő körülmények között 

történhet a településen. A fejlesztés érinti az ellátás eszközállományát, berendezéseit is.  

1.3 A megvalósítandó fejlesztés lehetővé teszi a Nyírbogát településen élő várandós nők, 

gyerekek, fiatalkorúak számára a jó minőségű védőnői ellátáshoz való hozzáférést.  

1.4 A létesítendő beruházás Nyírbogáton valósul meg. A település a Nyírbátori járásban 

található a 290/2014 (XI.26.) kormányrendelet 3. sz. mellékletében meghatározottak alapján 

komplex programmal fejlesztendő járásnak minősül. A 105/2015. (VI.23.) kormányrendelet 

alapján Nyírbogát település szerepel az átmenetileg kedvezményezett települések 

jegyzékében.  

Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság  

2.1 Projektünk esetében nem releváns  



2.2 A fejlesztéssel érintett védőnői ellátás a Szabolcs-Szatmár-Megyei Kormányhivatal által 

kiadott egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító érvényes működési engedéllyel 

rendelkezik. A területi védőnő ellátási területe Nyírbogát közigazgatási területe.  

2.3 A fejlesztéssel érintett ellátandó célcsoport a várandós anyák, az újszülöttek, csecsemők, 

kisgyermekek, iskolások, fiatalkorú nők. A védőnői ellátás helyszíne az önkormányzat által 

biztosított tanácsadó, Nyírbogát Béke tér 8. sz. alatt található. Az épületen belüli 

akadálymentesítés nem megoldott. Babakocsik biztonságos tárolására alkalmas hely még nem 

került kialakításra. A nyílászárók korszerűtlenek. A fűtési rendszer elavult, helyiségenként 

változó mértékben működik. A mellékhelyiség kismamák számára nehezen használható a hely 

szűkössége miatt. Mozgáskorlátozottak számára mellékhelyiség nincs kialakítva. Jelen 

pályázat keretében történő fejlesztéssel fenti problémák megoldódnának, korszerű, a 

célcsoport igényeit kielégítő épület fogja szolgálni az érintettek ellátását, gondozását.  

2.4 A projekt keretében a pályázati felhívás  

3.1.1 önállóan támogatható tevékenységek pontja közül az alábbiak kerülnek megvalósításra: 

A) Egészségügyi alapellátás infrastruktúra fejlesztése ezen belül:  

 Közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező védőnői 

tanácsadónak helyt adó meglévő – jelenleg más funkciót betöltő – épületben történő 

kialakítása. Az önkormányzat tulajdonában lévő funkcióját vesztett iskolai épület 

átalakítását tervezzük. Az átalakítás után létrejövő épületben a tervezet szerint a 

védőnői szolgálat fog helyet kapni. A projekt keretében meglévő, működő védőnői 

szolgálat fejlesztését tervezzük megvalósítani.  

A pályázati felhívás  

3.1.2 önállóan nem támogatható, választható tevékenységek pontja közül az alábbiak 

megvalósítását tervezzük:  

 Eszközbeszerzést, ezen belül a védőnői tevékenység végzéséhez szükséges minőségi 

definitív ellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép, informatikai és egyéb 

eszköz beszerzését, mobil eszközök preferálása mellett  

 e) Egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására alkalmas és 

nélkülözhetetlen, multifunkcionális helyiség kialakítását tervezzük a projekt keretében 

megvalósítani. A multifunkcionális helyiség kialakítását úgy tervezzük, hogy alkalmas 



legyen várandós kismamáknak tartandó csoportfoglalkozások megtartására, 

csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos egészségfejlesztő programok 

megtartására, szűrővizsgálatok végzésére.  

 f) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú 

parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely kialakítását tervezzük Az 

átalakítás során 3 db parkoló kerül kialakításra, ebből 1 db akadálymentes kivitelben 

készül. A tervezet szerint a projekt keretében több kerékpártároló és egy babakocsi 

tároló kerül kialakításra..  

 g) Udvarfelújítás, parkosítás valósul meg a projekt keretében. Az átalakítandó épület 

környezetét szeretnénk szebbé tenni az udvarának zöld terület növelésével, 

parkosítással.  

 k) Családbarát funkció elhelyezését, kialakítását valósítjuk meg. A projekt keretében a 

gyerekek részére játszósark kialakítását tervezzük a váróteremben. A játszósarok 

kialakításához szükséges eszközök beszerzésével számoltunk a tervezés során.  

A pályázati felhívás  

3.1.3 önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek bemutatása a) 

Akadálymentesítés: Az építés során az új épület teljeskörű akadálymentesítése fog 

megtörténni. A létesítendő épület építéséhez kapcsolódó engedélyes, majd a kivitelezési 

tervezése során figyelembe vesszük az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó 

akadálymentesítési követelményeket. Valamennyi fogyatékosság csoportra kiterjedő komplex 

akadálymentesítés megvalósítása fog megtörténni a kivitelezés során. Az akadálymentes 

előírásoknak való megfelelőség és a megfelelő kivitelezés érdekében beterveztük a 

rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonását. A projekt műszaki 

előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is bevonunk 

rehabilitációs környezettervező szakmérnököt/szakértőt.  

b) Szórt azbeszt mentesítése: projektünk esetében nem releváns  

c) Energiahatékonysági intézkedések: A létesítendő épület építéséhez kapcsolódó engedélyes, 

majd a kivitelezési tervezése során érvényesítjük az energiahatékonysági korszerűsítési 

szempontokat. A projekt sikeres megvalósítása érdekében a műszaki előkészítésében, a 

tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is bevonunk energetikai szakmérnököt. 



d) Nyilvánosság biztosítása: A kötelező nyilvánosság keretében a Széchenyi 2020 

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben 

foglaltakat kívánjuk megvalósítani külső szolgáltató által. A megvalósítandó elemek 

megvalósításának költségével számoltunk pályázatunk összeállítása során. Az alábbi elemek 

megvalósítását terveztük a projekt keretében: önkormányzat honlapján a projekthez 

kapcsolódó aloldal megjelenítése, C típusú tábla elhelyezése, sajtóközlemény kiküldése a 

projekt zárásáról, sajtómegjelenések összegyűjtése, fotódokumentáció, térképtér feltöltése. 

2.5 A települési önkormányzat gondoskodik mindenki számára elérhető védőnői szolgálat 

működtetéséről. Jelen pályázat keretében megvalósuló fejlesztés hozzájárul a település Helyi 

Esélyegyenlőségi Programban megfogalmazott alábbi célokhoz: Prevenciós és 

szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez) való 

hozzáférés: Prevenciós szűrővizsgálatok a nővédelem területén: méhnyakrák szűrővizsgálat 

lehetősége legközelebb Nyírbátorban a nőgyógyászati szakrendelésen, valamint már erre 

helyben a védőnőnél is van lehetőség. Kisgyermekkori kötelező szűrésekhez hozzáférés: 

védőnői látogatások alkalmával a családok otthonában, a tanácsadóban végzett védőnői 

szűrővizsgálatok alkalmával. Iskola egészségügyi területén: védőnői szűrés, ami kiterjed a 

szomatikus és mentális fejlettség vizsgálatára is.  

Megalapozottság  

3.1 A projekt keretében beszerzésre kerülő eszközök összeállítása során bevontuk a 

fejlesztéssel érintett védőnőt, több körben egyeztettünk a fejlesztési igényeiről, 

szükségleteiről. A támogatási kérelemben a mérföldköveket a pályázati felhívásban előírt 

számban beterveztük. Az időszakok a megvalósulás várható ütemében kerültek betervezésre. 

A tevékenységek elvárt színvonalon történő megvalósításához szükséges költségeket 

terveztük be. Az eszközök bekerülési értékét a jelenlegi piaci árak figyelembevételével 

terveztük.  

3.2 Az önkormányzat alkalmazásában álló védőnő rendelkezik a feladata ellátásához 

szükséges felsőfokú végzettséggel. A TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 „Pilot jellegű 

szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) országos 

kiterjesztésének támogatása” című kiemelt projekt keretében szervezett képzésen való 

részvétele alapján jogosultságot szerzett méhnyakszűrés végzésére. Végzettsége alapján 

ellátja a területi védőnői és az iskolai és ifjúság-egészségügyi feladatokat egyaránt.  



3.3. Az önkormányzat rendelkezik a projekt megvalósításához és fenntartásához szükséges 

védőnői humánerőforással.  

Kockázatok  

4.1 A fejlesztés megvalósulásának lehetséges kockázatai: a betervezett tevékenységek 

megvalósulási határidejének elhúzódása. Az engedélyek beszerzése a hatósági ügyintézés 

esetleges csúszása során érintheti a pályázat ütemterv betarthatóságát, ez azonban a 

megalapozott, egyeztetéseken alapuló tervezésnek köszönhetően a pályázatra nézve csupán 

csekély kockázati tényezőt jelent. A támogatási kérelemben nem megfelelően betervezett 

finanszírozási ütemterv. Pénzügyi szempontból az önkormányzat saját forrás hiánya kockázati 

tényező lehet, de a stabil pénzügyi helyzet miatt bekövetkezési valószínűsége minimális. A 

projekt során fokozott figyelmet fordítunk minden kockázati tényezőre az esetlegesen fellépő 

problémák elkerülése érdekében.  

A projekt komplexitása  

5.1 A fejlesztéssel megvalósuló épületben multifunkcionális helyiség kialakítását terveztük. A 

helyiség kialakítását úgy tervezzük, hogy alkalmas legyen várandós kismamáknak tartandó 

csoportfoglalkozások megtartására, csecsemőknek, gyermekeknek szóló csoportos 

egészségfejlesztő programok megtartására, szűrővizsgálatok végzésére. A településen jelenleg 

fenti tevékenységek megvalósítására alkalmas hely nincs. A területi védőnői feladata kiterjed 

a város területén élő családok, várandósok, csecsemők, kisgyermekek gondozására. 

Tevékenységének fontos célja a prevenció, a családok egészségének megőrzése, fejlesztése a 

betegségek megelőzése érdekében.  

5.2 A projekt keretében a védőnői szolgálat teljes körű fejlesztése valósul meg. 5.3 A projekt 

keretében történő beruházás során a védőnői szolgálatnak helyt adó épület kerül kialakításra. 

Hatás  

6.1 Az önkormányzata egy funkcióját vesztett iskolai épület átalakításával, a település 

központjában lévő, gazdaságosan fenntartható védőnői szolgálat kialakítását tervezi jelen 

projekt keretén belül. Az átalakítás eredményeképpen korszerű, a mai kor követelményeinek 

eleget tevő, színvonalas körülmények között történhetne a védőnői ellátás a településen. A 

fejlesztés megvalósulásával jelentősen javulna az önkormányzat által nyújtott szolgáltatás. A 

fejlesztéssel az érintett szakember munkakörülményeiben jelentős javulás érhető el, mely 



hozzájárul a munkahely megőrzéséhez. A korszerű ellátáshoz való hozzáférés hozzájárul a 

település lakosságának megtartásához. 

Integrált megközelítés  

7.1 A fejlesztés hozzájárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területfejlesztési Programja 

című dokumentumban azonosított dinamizálodó decentrumok és szolgáltató járásközpontok 

területi cél megvalósulásához, azaz hozzájárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

területfejlesztési Program - Stratégiai Programrészben meghatározásra került 6. számú 

prioritás megvalósulásához, azaz "A megye versenyképes decentrumainak fejlesztéséhez". A 

fejlesztés a Nyírbátori decentrum vonzáskörzetében, a Nyírbátor járásban valósul meg.  

Fenntarthatóság  

8.1 A településen a védőnő a projektgazda önkormányzat alkalmazásában áll. Határozatlan 

idejű közalkalmazotti munkaviszonyban látja el feladatát. Munkája során szoros kapcsolatot 

tart fent az önkormányzattal. A Nyírbogáton élő szakember által hosszú távon biztosított a 

település szakdolgozóval való ellátottsága a védőnői alapellátás terén. 

 8.2 A védőnői jelzések alapján a 0-17 éves gyerekek 2,5 százaléka alultáplált a kistérségben. 

Nyírbogáton 2015 évben a 0 – 18 évesek száma 607 fő. Az újszülöttek szám 37 fő, újonnan 

nyilvántartásba vett várandós anyák száma 27 fő. A védőnői ellátás kiterjed a nagyközség 

területén élő családok, várandósok, csecsemők, kisgyermekek gondozására. A 2015.09.01-től 

hatályos OEP szerződés alapján a területi védőnői szolgálat által ellátandók száma 163 fő, 

iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat keretében ellátandók száma 250 fő. A településen 

helyben történő egészségügyi alapellátás elengedhetetlen, hiszen ezáltal biztosított az ilyen 

tartalmú közszolgáltatáshoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosítása  

8.3 Jelen projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztés során figyelembe vesszük 

a környezettudatossági szempontok betartását. Az alábbi környezetkímélő megoldásokat 

tervezzük megvalósítani: szennyvízelhelyezés: a keletkező szennyvíz utcai 

szennyvízhálózatba kerül. Csapadékvíz elhelyezés: szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. 

A szennyezetlen csapadékvíz a térkő elemek közötti elvezetése után szikkasztásra kerül. 

Vízellátás: vezetékes hálózatról. Veszélyes hulladék: A veszélyes hulladék tárolása zárt 

munkahelyi gyűjtőkben történik. Az épületben a törvényben meghatározott időn át tárolják, 

innen a kijelölt helyre szállítják. Az takarítás során keletkező veszélyes hulladékok 

vegyszeres flakonok, szennyezett törlő anyagokat zárt munkahelyi gyűjtőkben gyűjtik, majd a 



törvényben meghatározott időn át tárolják, innen a kijelölt helyre szállítják. Levegőtisztaság 

és zajvédelem: működés közben a környezetre nézve a megengedettnél nagyobb zaj nem 

keletkezik, légszennyezés nem történik. A parkolók csapadékvize a Térkő elemek közötti 

elvezetése után szikkasztásra kerül 8.4 Költséghatékonyság: A projekt tervezése során 

figyelemebe vételre kerültek a költséghatékonysági szempontok, melyek eredményeként a 

projektben tervezett fejlesztések hozzájárulnak az intézmény takarékos költségvetéséhez, 

működési költségeinek csökkentéséhez.  

Esélyegyenlőség  

9.1 A védőnői szolgálat eszközállományát tekintve a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet 5. sz. 

melléklete alapján felsorolt eszközök a fekvőhely kivételével biztosítottak. A jelenlegi 

eszközök közel 40 évesek, elavultak. Jelen projekt keretében csak olyan eszközök 

beszerzésére kerül sor, amelyek feltétlenül szükségesek az ellátás megfelelő színvonalon 

történő ellátásához. A projekt keretében jelentős mértékű – korábbi időszakhoz mérten – 

szakmai eszközbeszerzést is meg tudunk valósítani, mely nagymértékben hozzájárul a 

szakmai munka színvonalának emeléséhez. A beszerezni kívánt eszközökkel lehetőség nyílik 

lecserélni a régi, jelentősen használt eszközöket, ill. olyan eszközök beszerzésére nyílik 

lehetőség, mellyel jelenleg nem rendelkezik a szolgáltató.  

Költséghatékonyság  

10.1 A támogatási kérelem összeállítása során törekedtünk a takarékos költségtervezésre. A 

költségek betervezése során az érintettekkel folyamatos egyeztetések történtek a megfelelő 

színvonalú, költséghatékony tevékenységek megvalósítása érdekében. A fejlesztéssel érintett 

épület nem támogatott funkciók ellátását is fogja szolgálni,ezért az alábbi arányosítást 

alkalmaztuk a költségek betervezésénél: Közös használatú épületrészre jutó elszámolható 

költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség 255,38 m2, támogatható 

és nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség 325,42 m2. Támogatható 

épületrész: 255,38 m2, nem támogatható épületrész: 70,04 m2, (255,38 m2/325,42 m2 

=78,48%) Napkollektor: nettó 2.200.000.- udvar: nettó:8.320.000.-, kazán: nettó: 819.527.- 

összesen: nettó: 11.339.527, br. 14.401.199.- Ft-nak a 78,48%-a 11.302.061.- Ft, a 

támogatható költség. A 44.779.862.-Ft/47.879.000.-Ft (támogatható építési kltg/nem 

támogatható építési kltg.) arányszáma: 93,53%. Ezt az arányszámot alkalmaztuk az alábbi 

költségek tekintetében: előkészítés költsége: energetikai szakértő, rehabilitációs szakmérnök 

(előkészítési szakaszban), engedélyes és kiviteli tervek, közbeszerzés, megvalósítás költségét 



érintően: műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakmérnök (megvalósítás 

szakaszban), projektmenedzsment tevékenysége.  

Eredményesség  

11.1 A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a vállalt kötelezően megvalósítandó 

indikátorok teljesüléséhez.  

11.2 Az önkormányzat valamennyi fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében 

vállalt célértéket. A tervezett fejlesztésünk hozzájárul a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 

Területfejlesztési Programja (stratégiai és operatív programrész) című dokumentumban 

megfogalmazott fejlesztési prioritások megvalósulásához az alábbiak szerint: 2. prioritás: 

Hatékony környezetgazdálkodás és klímaváltozáshoz való alkalmazkodás megteremtése 4. 

tematikus cél: az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása 

minden ágazatban az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló 

energiák felhasználásának támogatása a közcélú infrastruktúrákban, beleértve a középületeket 

és a lakóépületeket is; 5. tematikus cél: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a 

kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése a következők révén: a) az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, többek között az ökoszisztémán alapuló 

megközelítéseket célzó beruházások támogatása  

A prioritás keretében tervezett intézkedések: 1. intézkedés: Komplex, település szintű 

környezetvédelmi beruházások megvalósítása 1.2 tevékenység: Önkormányzati tulajdonú 

köz- és lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság növelést célzó 

beruházásainak támogatása 3. intézkedés: Energiahatékonyság növelése, megújuló 

energiaforrások használatának ösztönzése 3.1. tevékenység: Önkormányzati tulajdonú köz- és 

lakóépületek, valamint közterületek energiahatékonyság növelést célzó beruházásainak 

támogatása 6. prioritás: A megye versenyképes decentrumainak fejlesztése 4. tematikus cél: 

az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban e) 

alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de 

különösen a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a 

kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását 6. tematikus cél: a 

környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása c) a természeti és 

kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése e) a városi 

környezetfejlesztést, a városok megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a átalakuló használatú 

területek) helyreállítását és szennyezésmentesítését és a légszennyezettség csökkentését célzó 



intézkedések, valamint a zajcsökkentési intézkedések támogatása A prioritás keretében 

tervezett intézkedések: 4. intézkedés:Települési környezet integrált fejlesztését célzó 

beruházások megvalósítása 4.1 tevékenység: Városrehabilitációs programok 4.2 tevékenység: 

Kisléptékű környezetvédelmi beruházások megvalósítása 7. prioritás: A megye 

járásközpontjainak és kisvárosainak funkcióbővítő fejlesztése 4. tematikus cél: az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása minden ágazatban e) alacsony 

szén-dioxid-kibocsátással járó stratégiák támogatása valamennyi területtípuson, de különösen 

a városi területeken, ideértve a fenntartható multimodális városi mobilitást és a kárenyhítést 

előmozdító alkalmazkodási intézkedések támogatását A prioritás keretében tervezett 

intézkedések: 1. intézkedés: Érintett települések lakossági közszolgáltatásainak bővítése és 

minőségi fejlesztése 1.1. tevékenység: Az egészségügyi alapellátás és a szociális 

alapszolgáltatások infrastrukturális beruházásainak támogatása 1.2 tevékenység: Helyi 

közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó intézmények infrastrukturális 

fejlesztéseinek támogatása 4. intézkedés: Települési környezet integrált fejlesztését célzó 

beruházások megvalósítása 4.1 tevékenység: Városrehabilitációs programok 4.2 tevékenység: 

Kisléptékű környezetvédelmi beruházások megvalósítása 8. prioritás: Élhető vidéki térségek 

megteremtése A prioritás keretében tervezett intézkedések: 2. intézkedés: Érintett települések 

lakossági közszolgáltatásainak bővítése és minőségi fejlesztése 2.1 tevékenység: Az 

egészségügyi alapellátás és a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális beruházásainak 

támogatása 2.2 tevékenység: Helyi közszolgáltatási és közigazgatási funkciókat ellátó 

intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása 8. intézkedés: Vonzó vidéki 

környezet és életminőség megteremtése 8.2 tevékenység: Köz- és közösségi szolgáltatások 

fejlesztése 9. prioritás: A külső perifériák felzárkóztatása A fenntartható és minőségi 

foglalkoztatás, foglalkoztatásbarát növekedés elősegítése a saját belső potenciál kifejlesztése 

által, az adott területeket érintő területi stratégia részeként A tervezett fejlesztés keretében 

komplex védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztését kívánjuk megvalósítani, a létrejövő 

beruházással Nyírbogát település gazdasági növekedés érhető el. A megvalósuló fejlesztés 

után jelentősen javulnak a védőnő munkakörülményei, mely hozzájárul munkahelyének 

megtartásához 


