
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 

  

EE LLŐŐTT EE RR JJ EE SS ZZ TTÉÉSS                                                                                                                                                           
 

Egészségház felújítása (I. ütem)  

 

 
          3. napirend  

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az elmúlt években településfejlesztési koncepció és gazdasági program alapján minden pályázati 

lehetőséget megragadtunk, ami az egészségügyi intézményünk (egészségház) fejlesztésére (hő-

szigetelés, fűtéskorszerűsítés, tetőfelújítás… stb.) vonatkozott. 

 

 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tör-

vény szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra. A pályázatot 

az Egészségház felújítására benyújtottuk.  

 

Ezt a pályázatot a korábbi években (2015.évben) is már beadtuk, de sajnos nem nyert. 

 

Nemrégiben láttuk a kormány honlapján, hogy a 2017.évi elbírálásnál sem részesültünk támoga-

tásban (hivatalos értesítést még nem kaptunk).  

 

Megkaptuk ugyanakkor azt az elutasítást, mely a  TOP pályázatok körében volt, miszerint az 

Egészségház fejlesztése nem részesül támogatásban ( indokolás:  határmenti település, nem nagy 

a munkahelymegtartó képessége ). A döntés ellen kifogással éltünk, melynek elbírálására még 

nem kaptunk választ.  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom, hogy indítsuk el az egészségügyi intézmény saját erőből történő felújítását, melynek 

első lépése lenne a tetőfelújítás. Indokolja ezt a lépést a napjaink szélsőséges időjárási viszonyai         

(több környező településen is tetőt bontott a viharos erejű szél ), illetve az előzetes árajánlat azt 

mutatja, hogy a tetőfelújítás még idei évben az anyagi erőforrásaink biztosítása mellett megoldha-

tó.  

 

Az önkormányzatunknál már elindított sikeres pályázataink vannak (kerékpárút és óvoda), ame-

lyek igénylik a következő évben a nagy odafigyelést, a beruházások sikeres lebonyolítását.  

 

Javasolom ezért mindenképpen idei évben a tetőfelújítás elvégzését.  

 

Árajánlatokat kértem be a felújításra vonatkozóan 3 cégtől, melyre az ajánlatok a testületi ülés 

napjáig megérkeznek. Amennyiben korábban, úgy azt soron kívül elektronikusan megküldjük.  

 

Javasolom a legkedvezőbb áru ajánlat elfogadását, a munka elvégzését.  
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…../2017.(….) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagycenk, Gyár u. 3. sz. alatti 

Egészségház tetőszerkezetének felújítását határozza el a mellékelt árajánlat alapján.  

 

A képviselő-testület megbízza …………………vállalkozást ( …………………..  ) a felújítás 

elvégzésével. 

 

Vállalási díj: ……………………..( bruttó )  

 

Vállalási határidő: 2017. november 30. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

Nagycenk, 2017. szeptember 4.  

 

 

 

 

 

 

Csorba János 

          polgármester  


