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Művelődési házak fejlesztési terve
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő Testület!
Őrbottyán város önkormányzat képviselő-testülete megbízásából a művelődési házak állagmegóvása
és fejlesztése érdekében készült az alábbi tervezet. A terv az előttünk álló 4 évet átívelő
elképzeléseket próbálja fontossági sorrendben bemutatni. A képviselő-testület döntésén múlik, hogy a
2016-os év költségvetéséből mekkora pénzösszeget tud biztosítani a beruházások megvalósításához.
2016
I.-es Művelődési Ház:
1. biztonságos parkoló kialakítása, a fő út mellett az árok rendbetétele (már nincs árok, az autók
betemették, de már két helyen beszakadt, balesetveszélyes), zebra felfestése
2. a színpad melletti tároló bejárati ajtajának cseréje
3. a színpad penészes, a színpad melletti tárolók nedvesek s az a helyiség, ahol a riasztó van
penészes; ezek kezelése s az egész intézmény tisztasági festése, a nagyterem falburkolatának
eltávolítása és a fal helyreállítása
II.-es Művelődési Ház(pálos rendház):
1. a belső falak helyrehozatala
2. belül a plafon felújítása
2017
I.-es Művelődési Ház:
1. a csatorna felülvizsgálata (föld felett fut, így volt már rá példa, hogy télen elfagyott a szennyvíz
visszajött s a mosdó padlóját lepte el)
2. az udvar rendbetétele, betonozás, vízelvezetés
II.-es Művelődési Ház(pálos rendház):
1. vizes blokk kiépítése, angol WC építése
2. az udvar kiépítse, játszótér fajátékokkal, fix asztalok, székek és árnyékot nyújtó szaletli
2018
I.-es Művelődési Ház:
1. az intézmény fűtéskorszerűsítése, a könyvár helyiségeiben és az irodában a nyílászárók cseréje
2. a férfi mosdóba a meleg víz bevezetése
3. pince helyiségeinek vízmentesítése, s az eddigi vízkárok kezelése, rendbetétele
II.-es Művelődési Ház(pálos rendház):
1. a padló felújítása- az épület külső falainak rendbe tétele
2. a színpad és a hátsó helyiség közti lépcső és ajtó biztonságosabbá tétele
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2019
I.-es Művelődési Ház:
1. akadálymentesítés (pl. mosdóba való bejutás)
2. a pincébe a nyílászárók cseréje
3. a mosdóhelyiség nyílászáróinak cseréje vagy felújítása (a belső ajtókat is beleértve)
II.-es Művelődési Ház(pálos rendház):
1. a telek zárható körbe kerítése
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A kulturális szolgáltatás tekintetében ez a jogszabály a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
A 2016-OS ÉVRE BETERVEZETT FELADATOK KÖLTSÉGE HOZZÁVETŐLEGESEN 7 MILLIÓ FORINTBA KERÜL.
ENNEK FEDEZETÉT A 2016-OS KÖLTSÉGVETÉS TERHÉRE JAVASLOM BIZTOSÍTANI!
5. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2016.
művelődési házak fejlesztési tervéről

(III.

02.)

határozata

a

1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a művelődési házak fejlesztési tervéről készült
előterjesztést elfogadja.
2. Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a művelődési házak
fejlesztési tervének 2016-os évben megnevezett feladataihoz, 7 millió forintot biztosít a 2016-os
költségvetés terhére.
Őrbottyán, 2016. február 24.
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