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ELŐTERJESZTÉS
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnyert pályázat beruházása
( Egészségház felújítás)
3.napirend
Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen
pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra.
Tavalyi év végén kaptuk az értesítést, hogy a pályázatunk nyert, így az egészségügyi intézmény
felújítása megvalósulhat.
A teljes projekt költségvetése: 28.925.998 Ft, amiből a vállalt önrész összege a teljes projekt
költségvetésének 5 %-a, mindösszesen 1.446.302 Ft .
A beruházás a végéhez közeledik, a januári hónapban a Hivatal közösségi színterébe költözött
orvosi rendelés és védőnői szolgáltatás már vissza is költözhet a felújított épületbe.
A felújítás következtében a gépészet egy rendszerben valósul meg , amelynek következtében a
villanybojler leszerelésre került, és helyette gázkazán és vízmelegítő segítségével történik a
melegvíz előállítása.
Beszerzésre került energiatakarékos kondenzációs kazán is , mellyel a nyílászárók kicserélése, a
szigetelések ( födém, külső homlokzat ) elvégzése mellett felére csökkenhetnek az épület energia
számlái.
A védőnői telefon és internet szolgáltatás biztosítására ( mely eddig kezdetleges volt, wifin keresztül a könyvtárból kapott az épület netet ) , most bevezetésre kerül vezetékes úton a telefon –és
internet szolgáltatás.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a képviselő-testületnek, hogy az egészségházban a védőnői szolgálat és a háziorvosi
szolgálat közmű díjait az önkormányzat fizesse egységesen a felújított épületben, ezzel is támogatva településünkön az egészségügyi ellátás helyzetét , a lakóink egészségmegőrzése érdekében
kifejtett szolgáltatói tevékenységet.
…../2018.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a Nagycenki Egészségházban
egységesen fizeti a közműdíjakat ( orvosi rendelő és védőnői szolgálat tekintetében ),mellyel
támogatni kívánja a településünkön az egészségügyi ellátás helyzetét , a lakóink egészségmegőrzése érdekében kifejtett szolgáltatói tevékenységet.
A képviselő-testület felhatalmazza Csorba János polgármestert a közműváltozások átjelentésére.
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