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A tárgyalandó témakör tárgya:  
Beszámoló a m űvelődési házak állapotáról  

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület!   

A kulturális élet legfontosabb színtere a művelődési ház! Éppen ezért rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk 
művelődési házaink állagmegóvásával esetleges felújításával, kibővítésével. A különböző összejövetelek 
lebonyolításához optimális körülményeket kell teremteni. Az elvárásaink és céljaink egyre magasabb 
szintre emelkedtek, ezek megvalósítására azonban a fent leírtak figyelembevételével áldoznunk kell! 
Tudjuk jól, hogy mindig van fontosabb (utak, járda stb.). Természetesen a prioritások között ez a terület 
hátrébb került. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkoznunk vele és ne keressük a lehetőségét 
annak, hogy javítsunk közművelődési intézményeink helyzetén. Ennek érdekében úgy vélem az első 
lépés, hogy világítsunk rá a problémákra és ha csak apró léptékben is, de kezdjünk el foglalkozni azok 
megoldásával! A következőkben szeretnék tájékoztatást adni a jelenlegi helyzetről és egyben az előttünk 
álló feladatokról. 

I-es Művelődési Ház  
 
• biztonságos parkoló kialakítása, a Rákóczi út mellett az árok rendbetétele 
• az udvar rendbetétele, betonozás 
• akadálymentesítés,pl. mosdóba való bejutás 
• pincehelyiségek vízmentesítése, eddigi vízkárok rendbetétele 
• a pincében nyílászárók cseréje 
• a színpad penészes, a színpad melletti tárolók nedvesek, az a helyiség ahol a riasztó van 

penészes -ezek kezelése, valamint egy tisztasági festés is szükségszerű lenne 
• a nagyterem faburkolatának eltávolítása és a fal helyreállítása 
• a színpad melletti tároló bejárati ajtajának cseréje 
• az intézmény fűtéskorszerűsítése 
• a mosdóhelyiség nyílászáróinak cseréje vagy felújítása 
• a csatorna felülvizsgálata (föld felett fut, így volt, már rá példa, hogy télen elfagyott a szennyvíz 

visszajött és a mosdó padlóját lepte el) 
• a férfi mosdóba meleg víz bevezetése 
• a könyvtár helyiségeiben és az irodában nyílászárók cseréje 
• az előtérben található fülke beüvegezése 
• az épület nem volt festve hosszú évek óta, így az is időszerű lenne 
 
II-es Művelődési Ház  
• a telek zárható körbekerítése 
• az épület belső falainak rendbetétele 
• belül a plafon felújítása 
• kulturált vizesblokk kiépítése 
• padló felújítása 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a művelődési házakról készült beszámolót fogadja el! 
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-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. HATÁROZATI JAVASLAT , RENDELET-TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (VI. 24.) számú határozata 
művelődési házak helyzetér ől készült beszámolóról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a művelődési házak helyzetéről 
készült beszámolót elfogadja. Felkéri a Kulturális és Sport Bizottságot, hogy dolgozzon ki részletes 
koncepciót az intézmény állagmegóvására és felújítására. 

HATÁROZAT 
 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 147/2015. (VI. 24.) számú határozata 
művelődési házak helyzetér ől készült beszámolóról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a művelődési házak helyzetéről 
készült beszámolót elfogadja. Felkéri a Kulturális és Sport Bizottságot, hogy dolgozzon ki részletes 
koncepciót az intézmény létesítményeinek állagmegóvására és felújítására. 

 

Határid ő:   a költségvetés tervezésével párhuzamosan 
Felelős:    Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
Végrehajtást végzi:   Kulturális és Sport Bizottság 
 
 

 
 


