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Szakmai beszámoló az OKFŐ/56804-1/2021. számú Vis Major támogatáshoz 

 

A Szent Lázár Megyei Kórház konyhája biztosítja betegeink hideg-meleg élelmezését. 
Naponta kb.600 adag meleg étel kerül előállításra. A konyha részét képező szárazáru raktárak 
illetve öltözők épületén elöregedett a tetőszigetelés. Az épületrész beázott, a szigetelés 
javítása már nem elegendő, ezért vált szükségessé a teljes tetőfelület vízszigetelésének és vele 
együtt a hőszigetelésnek a kicserélése. Az épület tetőfelülete 238 m2. 

A kivitelezési munkálatok elvégzésére Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi CX törvény alapján a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 
22. alcím, 24. „Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása” 
megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére a támogató a Szent Lázár Megyei Kórház 
által benyújtott kérelmét elbíráló Bizottság A-77/2021. (VIII.27.) EIRTB határozatszámú 
támogató döntése alapján az OKFŐ/56804-1/2021. számú támogatói okiratban 
meghatározott feltételek mellett vissza nem térítendő támogatást adott az Intézményünk 
részére. 

A támogatás összege:    5.564.288 Ft 
A támogatás intenzitása:    100% 
A támogatott tevékenység időtartama:  2021. június 1 – 2021. december 31. 
 

Szerződés összege nyertes árajánlat alapján (bruttó): 6.477.968 Ft  
Támogatási összeg:     5.564.288 Ft 
Többletkiadás a kórház részéről:        913.680 Ft 
 

Az eltérés oka, hogy a támogatói okirat megkötését követő árajánlatkérések 
eredményeképp beérkező legalacsonyabb ár is magasabb lett a támogatási összegtől, amely a 
pályázati kérelem benyújtásához megkért indikatív árajánlat alapján került meghatározásra. A 
913.680 Ft-os többletkiadást a kórház saját forrásból finanszírozta. 

 

A kivitelezési munkálatok bemutatása: 
A tető szigetelésének bontása során, a hő és vízszigetelő rétegek hulladékként kerültek 
elszállításra. A letakarított tetőn a párazáró rétegre került a 2 x 100 mm vastagságú lépésálló 
hőszigetelés, a megfelelő tetőlejtés figyelembe vételével. A hőszigetelés tetejére 2 réteg 
bitumenes vízszigetelő lemez került felragasztásra. A tetőösszefolyók cserélve lettek a 
meglévő vízlevezetők helyén, továbbá beépítésre kerültek páraszellőzők is. Az elkészült 
rétegek lezárása a tető szélein horganyzott acéllemezzel történ meg. 
 

Az új rétegeknek köszönhetően a födémen tapasztalható nedvesedés megszűnt, az épület új 
csapadékvíz elleni szigetelése hosszútávon megakadályozza a beázásokat. Továbbá az új 
hőszigetelő rétegnek köszönhetően energia megtakarítás is realizálódik. 

 

Kelt: Salgótarján, 2022. január 7. 

 

 

 


