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Új kormányablak nyílt Egerben
Egerben a Barkóczy Ferenc út 7. szám alatti épületben 2015. október 27-én átadták az új kormányablakot, ahol gyorsan, ügy-
félbarát környezetben intézhetők a lakossági, illetve vállalkozói tevékenységekhez kapcsolódó hatósági és okmányirodai 
ügyek. A felújított épületben immár 28 munkaállomáson intézhető többféle államigazgatási ügy anélkül, hogy az állampol-
gároknak több hatóságot kellene megkeresniük.  A beruházás költsége uniós és hazai forrással együtt közel 203 millió forint.

Az új típusú – okmányirodát is magában 
foglaló – ügyfélszolgálat létrehozásának 
célja a bürokratikus terhek csökkentése, 
a folyamatok egyszerűsítése és átlátha-
tóvá tétele, valamint az ügyfelek elége-
dettségének növelése volt. Az itt dolgozó 
ügyintézők magas szintű tudást biztosító 
képzésen vettek részt, amely az etikus, 
ügyfélbarát kiszolgálásra is felkészítette 
őket.

A kivitelezési munkák során a kormány-
ablak funkciónak megfelelően alakították 
át az épület földszintjét. Elbontották a bel-
ső térelhatároló szerkezeteket, részleges 

burkolatfelújítás történt, korszerű hom-
lokzati és belső nyílászárókat építettek be. 
Az épületrészben teljes körűen felújítot-
ták az épületgépészeti és az épületvilla-
mossági elemeket. Az akadálymentesítés 
biztosításra személyemelő berendezés, a 
megváltozott egészségi állapotú embe-
rek számára pedig a tájékozódást segítő 
eszközök vehetők igénybe. Megújultak 
a vizes helyiségek, a kiszolgáló területek, 
akadálymentesített mosdó, és családbarát, 
pelenkázóval felszerelt baba-mama szoba, 
illetve játszósarok létesült.

Jelenleg a kormányablakokban több 

mint 400 ügytípust lehet gyorsan, korszerű 
körülmények között elintézni. A kormány-
ablak-fejlesztési forrásokat a kormány el-
sősorban uniós támogatásokból biztosítja. 
Megyénk hatodik – modern informatikai 
eszközökkel ellátott – kormányablaka, 
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0012 
azonosítószámú „Kormányablak – Integ-
rált kormányzati Ügyfélszolgálat a Heves 
Megyei Kormányhivatalban'' című pro-
jektjének keretében Európai Uniós támo-
gatással, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásában valósult meg. 
Az elnyert támogatás 217 500 000 Ft, 
amelynek részeként a megyében 
hat településen nyíltak 
kormányablakok.
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Megújult fogorvosi rendelők  
a Technika Házában
A „Fogorvosi rendelők fejlesztése Egerben, a Technika Házában” ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0021 azonosítószámú projekt 
keretében Eger Önkormányzata 56,649 millió Ft támogatás nyert el pályázaton, valamint saját erőből 3,1 millió Ft-ot tett 
hozzá az így összesen csaknem 60 millió forintos beruházáshoz.

Az idén áprilisban induló felújítás Eger 
város fogászati alapellátásának fejlesz-
tésére irányult, szem előtt tartva az aka-
dálymentesítési és az energiahatékonysági 
szempontokat. Az elnyert támogatásból új 
külső nyílászárót kaptak a Technika Háza 
első emeletén található fogorvosi rende-
lők. A projekt eredménye, hogy a babako-
csisok és kerekesszékesek is gond nélkül 
juthatnak el a rendelőkhöz és a röntgen-
hez, s emellett egy akadálymentes mosdót 
is kialakítottak az épületben. 

A fejlesztési program keretében esz-
közbeszerzésre is lehetőség nyílt, így a 

jövőben még korszerűbb kezelőegységek, 
sterilizálók és fóliahegesztő készülékek se-
gítik Egerben a minőségi fogászati ellátást.

A beruházás során Eger Önkormány-
zata saját erőből oldotta meg a Technika 
Házában üzemelő valamennyi rendelő 
(sportorvosi, neurológiai és kardiológiai 
rendelők) külső nyílászáróinak cseréjét. 
A munkálatokat az orvosokkal és a társas-
házzal szoros együttműködésben, az előre 
meghatározott ütemterv szerint végezte a 
kivitelező.

A beruházás az Új Széchenyi Terv kere-
tében, az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap társfi-
nanszírozásával valósult meg.
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