
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Szociális alapellátás fejlesztése keretében befejeződött az új Idősek 
Napközi Otthonának építése Nagyorosziban, amely jelentős Európai Uniós 
támogatással valósulhatott meg 
 
2013. november 7. 
 
Idén ősszel került megvalósításra Nagyoroszi településen a „Szociális 
alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Nagyoroszi községben” című 
projekt (ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0025). A projekt az Észak-Magyarországi 
Regionális Operatív Program keretében az Európai Unió Új Széchenyi Terv 
támogatásával valósult meg. A projekt 77,3 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásból és 81,4 millió forint összköltségből valósult meg. 
 
A fejlesztés célja Nagyoroszi település időskorú lakossága napközi ellátásának biztosítása 
színvonalas, méltó körülmények megteremtésével – a községben eddig nem működött 
ilyen intézmény. A projekt keretében elbontásra került a település központjában lévő, 
gazdaságosan nem felújítható volt tűzoltó szertár épülete és melléképületei. A teljesen új 
építésű épület felszerelését, illetve a kapcsolódó udvar rendezését is magában foglalta a 
projekt. 
A fejlesztés céljai: 

 új szociális alapszolgáltatásként biztosítani a rászorulók számára nappali gondozási-
ápolási ellátást elsősorban Nagyoroszi és Horpács időskorú lakossága számára 

 a településközpont építészeti megújítása, a településkép javítása 
 rendszeres, az idősekhez közel álló, őket érdeklő programok szervezése 
 a jellemzően szerény nyugdíjellátással rendelkező idősek családtagjain való 

segítség, akiknek jelentős terhet vesz le a válláról, ha az ellátásra, ápolásra szoruló idős 
emberek napközi ellátása színvonalas keretek között, megbízhatóan történik. 
 
Az intézmény kapacitása 15 fő egy idejű tartózkodását biztosítja kulturált környezetben, 
színvonalas szolgáltatásokkal. Az új építésű Idősek Klub tulajdonosa és fenntartója 
Nagyoroszi Község Önkormányzata. Az intézményben melegítőkonyha kerül kialakításra. 
A működtetéséhez szükséges forrásokat a község önkormányzata költségvetéséből 
biztosította. A napelemek tervezett telepítésének, megújuló energia használatának 
köszönhetően alacsony rezsi költséggel lehet kalkulálni. 
Az épület az akadálymentességre vonatkozó előírások figyelembe vételével készült, nettó 
alapterülete: 171,5 m2. Fő helyiségcsoportjai: közösségi tér a hozzá kapcsolódó 
vizesblokkal, pihenő szobával, terasszal és intenzív kertkapcsolattal; gazdasági rész; 
betegszoba, szociális helyiségek. 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 77 380 870 forint. A 
projekt összes költsége az önkormányzati önerővel együtt 81 453 550 forint. A 
fejlesztések műszaki átadása 2013. október 15-én megtörtént. 
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