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2018. szeptember elején indult községünkben az új egészségház építése, amelyet a 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a Magyar Állam 193,38 Millió forintos 

támogatásával valósított meg. Az új kétszintes épületben felnőtt és gyermek háziorvosi 

rendelők, a védőnői szolgáltatás kapott helyet, valamint egy új multifunkcionális egység, 

mely egészségügyi szűrővizsgálatok, tanácsadás és felmérés elvégzésére ad lehetőséget. 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata az új egészségház közel 345 Millió forintos 

összköltségű építését a Pénzügyminisztérium 193,38 Millió forint vissza nem térítendő 

támogatásával valósította meg. A támogatás forrása a "Pest megye Területfejlesztési 

Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 

megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás”.  

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a 2146 Mogyoród Fóti út. 18. szám alatti ingatlanon a 

régi gyermekorvosi rendelő és az ugyanitt található régi művelődési ház helyén épült az új 

kétszintes egészségház. Az emeleti 332 nm-es részen két felnőtt és a gyermek háziorvosi 

rendelő, valamint a védőnői szolgáltatás kapott helyet, a földszinten 143 nm-en a közös 

használatú helyiségek mellett kialakításra került egy multifunkcionális egység 

szűrővizsgálatok, tanácsadás és felmérések végzésére. Az építési szerződést 2018. 

szeptember 10-én kötöttük meg a közbeszerzési eljárás során nyertes NF SOLAR Hungária 

Kft-vel. Az építési munka 2019. december 19-én zárult, megtörtént a korszerű új épület 

berendezése orvosi eszközökkel és bútorokkal, jelenleg a használatba vételi engedély 

megszerzése folyik. A rendelők megnyitása 2020. második negyedévben várható. 

A projektben megépített új modern egészségházban integráltan kap helyet az egész 

települést kiszolgáló felnőtt és a gyermek háziorvosi ellátás a védőnői szolgáltatással együtt, 

amely lehetőséget nyújt a szakemberek hatékony együttműködésére. A fejlesztéssel az orvosi 

ellátás magasabb színvonalon valósul meg, valamint létrejön a gyakoribb és szélesebb körű 

kiegészítő megelőző tevékenységek végzésére szolgáló infrastruktúra. Ezzel várhatóan 

települési szinten javul a lakosság egészségügyi állapota, az idősek ellátása és a 

keresőképesek gazdasági teljesítőképessége. Az ellátások összevonásával helytakarékos és 

költséghatékony megoldás jön létre egy teljesen akadálymentes és energia-hatékony 

épületben, jó közlekedéssel. 
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