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Nagycenki intézmények és a” Vízálló út „ felújítása ( TOP  pályázatok ) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2016. február hónapban megjelentek a Területi Operatív Program pályázati kiírásai, melyek 

esetében szeretnék egy rövid összefoglalót adni arról, hogy mely pályázatoknál történt meg az 

előkészítés, és testületi támogatottság esetén megtörténik a beadás. Ezek a pályázatok terület-

specifikus előírásokkal jelentek meg, így ránk a Győr-Moson-Sopron megye előírásai az 

irányadók.  

 

A megyei önkormányzat készített egy rövid összefoglalót a kiírásra került vagy kerülő 

pályázatokról, illetve mellékletben csatolom az önkormányzatunk szempontjából releváns 

pályázatok egyedi összefoglalóját. (1.2.3.4. számú mellékletek )  

 

Az óvoda pályázatnál a 2. számú melléklet szerinti munkák kerülnének elvégzésre. A munkák 

elvégzése építési engedély köteles, annak elfogadását képezi a tervtanácsi állásfoglalás, 

melyet a 2. számú melléklethez csatoltunk.  

 

 Az egészségház felújítása pályázatnál az alábbi munkák elvégzése történne nyertes pályázat 

keretén belül:  

 

- Külső homlokzati szigetelés 16 cm Grafit homlokzati hőszigeteléssel.  

- Padlásszigetelés 20+10 cm Rockwood Airrock LD szigeteléssel. 

- 2. emeleten van egy fűtetlen búvó tér, itt 16+10 cm AT-N100 hőszigetelés 

- Összes külső nyílászáró cseréje háromrétegű üvegezésű (Ug=0,7 W/m2) műanyag 

nyílászárokra. Meglévő kiosztások megtartása mellett.  

- Gépészeti korszerűsítés, mely során  

o az orvosi rendelő és szolgálati lakás hőtermelő és hőleadó rendszere 

korszerűsítésre kerül. 

- kazáncsere 

- hőleadó rendszer csere: radiátor + termofej, csövezés stb. 

- időjárásfüggő szabályozás 

o védőnő hőleadó rendszer korszerűsítésre kerül. 

- rendszerének időjárásfüggő szabályozása 

- termofejek elhelyezése 

- Akadálymentesítés és mozgáskorlátozott WC átalakítás.     

- Meglévő tetőfedés cseréje, meglévő tetőszerkezet utólagos megerősítése.  

- 2 db napelemes rendszer kiépítése (orvosi rendelő és a védőnő), elhelyezés 

utcafronton. 

- 2 db 250 Wp-es napelem (orvosi rendelő) 

- 4 db 250 Wp-es napelem (védőnő) 
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A munkák elvégzéséhez építési engedély szükséges, annak tervtanácsi előzetes bemutatása 

már megtörtént, és mivel kívülről az Egészségház felújítása nem változtatja meg a 

látványképet, ezért nem kell tervtanácsi állásfoglalás.  

 

A 3. Top pályázatnál konzorciumban valósulna meg Pereszteggel együtt a Nagycenk-

Pereszteg kerékpárút ( Vízálló út ) kialakítása, felújítása, valamint Pereszteg-Szécseny 

összekötése kerékpárút segítségével ( 4. számú melléklet ) .  

 

A pályázatok beadása folyamatos, jelenleg zajlik még az előkészítés, egyeztetés, a pontos 

költségvetés még nem ismert.  

 

A  nyertes pályázatok 100 %-os finanszírozásúak. Szállítói kifizetéssel, az utófinanszírozott 

részekre 25 %-os előleg igényelhető. 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Javasolom az alábbi önkormányzati  határozat meghozatalát és arra felhatalmazást, hogy 

amennyiben  a pályázatok teljeses összeálltak, akkor az önkormányzat nevében azokat 

benyújthassam.  

 

…./2016.(….) önkormányzati határozat 

 

a.)Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című pályázatra a 

Nagycenk, Egészségház felújítására. 

 

b.)Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri Csorba János  

polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos   

 

c.) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban nem fedezett 

költségekre , vagy nem támogatott pályázat esetén az előkészítésre fordított költségekre            

( tervező költsége, szaktervezők költsége,eljárási díjak…stb. )pénzügyi fedezetet a 2016. évi  

és 2017. évi költségvetésében biztosít.  

 

 Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve értelem szerint  

 

…./2016.(….) önkormányzati határozat 

 

a.)Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

a  TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázatra,  a Nagycenki 

Aranypatak  Óvoda felújítására és bővítésére . 

 

b.) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri Csorba János  

polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos   
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c.) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban nem fedezett 

költségekre , vagy nem támogatott pályázat esetén az előkészítésre fordított költségekre            

( tervező költsége, szaktervezők költsége,eljárási díjak…stb. )pénzügyi fedezetet a 2016. évi  

és 2017.évi költségvetésében biztosít.  

 

 Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve értelem szerint  

 

…./2016.(….) önkormányzati határozat 

 

a.)Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani 

a  TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés- című pályázatra,  Nagycenk- 

Pereszteg- Pereszteg (Szécseny) települések, településrészek összekötését biztosító 

kerékpárutak kialakítására.   

 

b) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri Csorba János  

polgármestert, hogy a pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg,  

és felhatalmazza,  hogy a konzorciumi megállapodást Pereszteg Község Önkormányzatával 

megkösse. .  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos   

 

c.) Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatban nem fedezett 

költségekre , vagy nem támogatott pályázat esetén az előkészítésre fordított költségekre            

( tervező költsége, szaktervezők költsége,eljárási díjak…stb. )pénzügyi fedezetet a 2016. évi 

költségvetésében biztosít.  

 

 Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: folyamatos, illetve értelem szerint  

 

A képviselő-testületi ülésen lehetőség nyílik a már elkészült tervek, előzetesen elkészült 

költségvetési  részek megtekintésére  

 

Nagycenk, 2016. március 24. 

 

 

 

 

 

        Csorba János 

        polgármester  

 

 


