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SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS
Önkormányzat épületének részleges felújításához hozzájárulás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Nagycenkért Alapítvány (Nagycenk 9485, gyár u. 2. kuratóriumi elnök: Horváth László )
örömmel értesült róla, hogy a Magyar Nemzeti Bank támogatását elnyerte, 25 millió forintot, a
civil szervezetek fejlesztésének végrehajtásához.
Az Alapítvány a támogatást kérő levelében ( 1. számú melléklet ) előadta, hogy szeretne a
településen működő civil szervezetek, kulturális egyesületek részére megfelelő infrastrukturális
színvonalú székhelyet biztosítani. Szeretné, hogy egyaránt elférjen az épületben az Idősek
klubja, vagy a Baba-mama klub, és nem is beszélve a már évek óta működő községi szervezetek
találkozó helyéről.
Az Alapítvány e-mailban értesült róla ( 2. számú melléklet ),hogy pozitív döntést kapott a
kérelme, és a szükséges dokumentumok megszerzése után lehetőség van a szerződéskötésre, és a
megnyert pénz megérkezik az alapítvány számlájára.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Alapítvánnyal előzetesen egyeztetve a következő munkák végzéséhez javasolom, hogy adjuk
hozzájárulásunkat :
1. a) Alagsor épületrészben közösségi színterek kialakítása
1. b) Garázs épületrész átalakítása bemutató teremmé, alkalmi árusítás színhelyévé
Az alagsorban nyílászárók cseréjére igen, míg falbontásra nem kerül sor
2. Fűtéskorszerűsítés – részleges ( mely magában foglalja a kazáncserét, illetve az alsó szint teljes
fűtésének kialakítását Lehetőség szerint a 2. és 3. szint fűtéskorszerűsítésének előkészítése is
megtörténik )
3. Tetőcsere ( lécezés, fóliázás, teljes cserépfedés, teljes bádogozás )
Javasolom továbbá, hogy az Önkormányzat részéről bízzuk meg Bugledich Attila alpolgármestert
az Alapítvánnyal való kommunikációban, illetve hozzájárulások megadásában.
Az Alapítvány részéről a kommunikációra, és a beruházások lebonyolítására Horváth László
kuratóriumi elnök és én,mint kuratóriumi tag kapom a megbízását , ezért javasolom az
Önkormányzat részéről Bugledich Attilát magam helyett
( összeférhetetlenség ) az
önkormányzati kapcsolattartásra.
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………/2014.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja a
Nagycenkért Alapítványnak ( 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. képviseli: Horváth László ) , hogy
az Önkormányzat épületében ( Nagycenk, Gyár u. 2. ) a következő beruházásokat végezze
el:
1. a) Alagsor épületrészben közösségi színterek kialakítása
1. b) Garázs épületrész átalakítása bemutató teremmé, alkalmi árusítás színhelyévé
Az alagsorban nyílászárók cseréjére igen, míg falbontásra nem kerül sor
2. Fűtéskorszerűsítés – részleges ( mely magában foglalja a kazáncserét, illetve az alsó szint
teljes fűtésének kialakítását. Lehetőség szerint a 2. és 3. szint fűtéskorszerűsítésének előkészítése
is megtörténik )
3. Tetőcsere ( lécezés, fóliázás, teljes cserépfedés, teljes bádogozás )
A képviselő-testület felkéri Bugledich Attila alpolgármestert, hogy az Alapítvány felé a
kommunikációt és kapcsolattartást biztosítsa.
Felelős:
Határidő:

Bugledich Attila alpolgármester
folyamatos

Nagycenk, 2014. május 27.

Csorba János
polgármester

