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Közmeghallgatásra hívta Celldömölk és a vonzáskörzet lakosságát a Kemenesaljai Egyesített Kórház
vezetősége. Az eseményre a TIOP-2.2.6/12/1/B Európai Uniós pályázati kiírás keretében elnyert pályázat
megvalósításának kezdete okán került sor. A közmeghallgatáson részt vett Fehér László, Celldömölk
Város Polgármestere és Gecse József, a Celldömölki Járási Hivatal vezetője is.

2014. február 7-én 14:00 órai kezdettel került sor a Kemenesaljai Egyesített Kórház éttermében a sajtónyilvános
közmeghallgatásra, melyre az Új Kemenesalja hasábjain hívta meg az érdeklődőket a Kórház vezetősége. Az
eseményen az említett város és járási vezetőkön kívül jelen voltak a Kemenesaljai Egyesített Kórház dolgozói,
szép számmal jelentek meg – a város egészségügyét fontosnak tartó és érdeklődő – celldömölki lakosok, és jelen
volt a hiteles tudósítás érdekében a Celldömölki Város Televízió két munkatársa.
Fehér László polgármester köszöntőjében tájékoztatta az egybegyűlteket arról a projektről, amelyet a Celldömölki
Önkormányzat még fenntartóként készített elő 2008-2009 során. Az elképzelés sokban hasonlított a most
megvalósuló fejlesztéshez: a kórház központi telephelyén került volna felépítésre egy új, szintén 2 szintes
rendelőintézet, egybeépítve a meglévő főépülettel, és a régi, Kossuth utca 5. szám alatti rendelőintézet mint
Kórházi telephely megszüntetésre került volna. Akkor, 5 évvel ezelőtt az az elképzelés nem valósulhatott meg.
Dr. Farkas Péter Imre főigazgató részletesen ismertette, hogy a projekt megvalósításának köszönhetően a Kórház
főbejárata a Vörösmarty utca-Nagy Sándor tér találkozásától áthelyezésre kerül a Vörösmarty utcára, a jelenlegi
gazdasági bejárat helyére, a belgyógyászat, gasztroenterológia, kardiológia, röntgen és ultrahang
szakrendeléseknek helyet adó ún. középső épület bontásra kerül, és a helyén, a főépülettel a földszinten és az
emeleten is folyosóval csatlakozó új kétszintes épületben kap helyet minden jelenleg meglévő járóbetegszakrendelés a laboratórium kivételével. Bontásra kerül továbbá a régi, immáron funkcióját veszített kazánház,
amelynek helyén parkolók létesülnek. Tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy milyen szempontok szerint és hova
kerülnek elhelyezésre az egyes szakrendelések, mely épületrészek mikor fognak rendelkezésre állni.
Mészáros Szilvia gazdasági igazgató röviden ismertette a projekt fő pénzügyi vonatkozásait: az új épület
építésének bruttó értéke 650 millió Ft, az eszközök beszerzésének költsége bruttó 240 millió Ft, bruttó 35 millió
Ft-ba került a projekt előkészítése, és további bruttó 35 millió Ft költséggel járnak a projekt megvalósításával
kötelezően együttjáró feladatok, mint a projektmenedzsment szervezet működtetése, kötelező nyilvánossági
feladatok, műszaki ellenőr, közbeszerzési tanácsadó, könyvvizsgáló szolgáltatásának igénybevétele.
A jelenlévők érdeklődtek arról, hogy modernizálására kerül-e a képalkotó diagnosztika, várható-e a foglalkoztatás
bővólése, és mi lesz a jelenlegi rendelőintézet épületének rendeltetése.
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