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ELŐTERJESZTÉS
Vászoly Község Önkormányzata Képviselő testületének
2021. szeptember 29. napján tartandó nyilvános testületi ülésére
Tárgy: Döntés a Népház fejlesztési koncepciójának elfogadásáról és kőkerítés építéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. augusztus 16-i testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a kulturális színterekre vonatkozó
hosszútávú koncepció elkészítését követően döntünk a Népház udvarának határán történő kőfal
építéséről.
A Népház fejlesztésénél figyelembe kell vennünk az épület és a közvetlen környezete együttes
kiszolgáló funkcióját közösségi és rendezvényi szempontból egyaránt.
A Népház fejlesztésével kapcsolatban az elvégzendő feladatokat 3 részterületre lehet osztani.
1. A Népház belső kialakítása, és technikai eszközök beszerzése
a) Szerviz szoba (konyha) kialakítása
Ennek keretében elkészült a konyhabútor és készültek tároló szekrények. A teljességhez szükséges
még egy hűtő és mikrohullámú sütő, továbbá a takarításhoz egy porszívó beszerzése.
b) Függöny készítés a nyílászárókra
c) Színpad függöny és hangtechnika beszerzés
A színpad függöny készítése már folyik, várható befejezés október vége.
MFP keretében pályáztunk 1.000.000 Ft-ot összegben hangtechnika beszerzésére, amely pályázat
támogatói okirata, október elején kerül aláírásra. Itt még szükséges lenne egy fix projektor
felszerelése, valamint hozzá egy vetítővászon beszerzése.
d) Térelválasztó készítés
Tervezzük a nagyteremben egy térelválasztó kialakítását, amely lehetővé tenné kisebb programok
megvalósítását, akár egyszerre több „helyszín” biztosításával.
2. Népház udvarának rendezése
Az udvarrendezés keretében elkészült a kis pince felújítása.
A kis pince mellé egy féltetős rendezvény tér kialakítását tervezzük, melyhez elengedhetetlen egy
kőkerítés építése, amely elválasztaná a szomszéd területet, valamint a féltetőnek adna alapot. Az

így kialakuló közösségi tér helyszínéül szolgálhatna kisebb kulturális rendezvényeknek és
Népházban zajló nagyobb eseményeket kiszolgáló külső gasztronómiai térnek.
Tervezzük az udvari kútra kötött öntözőrendszer kiépítését, valamint meg kell, oldani az udvar
vízelvezetését, mely már részben elkészült. Növények ültetése és füvesítés szükséges, melyhez egy
kerttervező céget bíznánk meg a tervezéssel és megvalósítással.
3. Népház tetőterének II. ütemben történő befejezése
Ennek keretében kisebb termek kerülnének kialakításra a tetőtérben, amelyek lehetőséget adnának
kisebb létszámú szakkörök programok lebonyolítására, valamint helyszínt biztosítanának civil
szervezeteink és a közművelődési asszisztens részére. Az épület patak felőli oldalán kialakításra
kerülhetne egy kamaraterem, mely több funkciót kielégítve tudná használni a település. A folyosó
teret biztosíthatna a helytörténeti gyűjtemény bemutatására. Egy komplex vizesblokk kialakítása is
tervben szerepel.
Már utaltam rá, hogy a korábbi testületi ülésen felmerült kőbástya építése nem került elfogadásra,
azon feltétellel, hogy előtte készül egy Népház fejlesztési koncepció.
Amennyiben a fenti koncepció elfogadásra kerül kérem, hogy döntsünk a korábban előterjesztett
kőkerítés építéséről is.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok
elfogadására.
Vászoly, 2021.szeptember 21.
Tisztelettel:

Rózsahegyi Tibor
polgármester

Határozati javaslat
…/2021. (IX.27.) határozat
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vászoly Kossuth u. 3. szám alatti
Népház fejlesztési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el:
1. A Népház belső kialakítása, és technikai eszközök beszerzése
a) Szerviz szoba (konyha) kialakítása
Ennek keretében elkészült a konyhabútor és készültek tároló szekrények. A teljességhez szükséges
még egy hűtő és mikrohullámú sütő, továbbá a takarításhoz egy porszívó beszerzése.
b) Függöny készítés a nyílászárókra
c) Színpad függöny és hangtechnika beszerzés
A színpad függöny készítése már folyik, várható befejezés október vége.
MFP keretében pályáztunk 1.000.000 Ft-ot összegben hangtechnika beszerzésére, amely pályázat
támogatói okirata, október elején kerül aláírásra. Itt még szükséges lenne egy fix projektor
felszerelése, valamint hozzá egy vetítővászon beszerzése.
d) Térelválasztó készítés
Tervezzük a nagyteremben egy térelválasztó kialakítását, amely lehetővé tenné kisebb programok
megvalósítását, akár egyszerre több „helyszín” biztosításával.
2. Népház udvarának rendezése
Az udvarrendezés keretében elkészült a kis pince felújítása.
A kis pince mellé egy féltetős rendezvény tér kialakítását tervezzük, melyhez elengedhetetlen egy
kőkerítés építése, amely elválasztaná a szomszéd területet, valamint a féltetőnek adna alapot. Az
így kialakuló közösségi tér helyszínéül szolgálhatna kisebb kulturális rendezvényeknek és
Népházban zajló nagyobb eseményeket kiszolgáló külső gasztronómiai térnek.
Tervezzük az udvari kútra kötött öntözőrendszer kiépítését, valamint meg kell, oldani az udvar
vízelvezetését, mely már részben elkészült. Növények ültetése és füvesítés szükséges, melyhez egy
kerttervező céget bíznánk meg a tervezéssel és megvalósítással.
3. Népház tetőterének II. ütemben történő befejezése
Ennek keretében kisebb termek kerülnének kialakításra a tetőtérben, amelyek lehetőséget adnának
kisebb létszámú szakkörök programok lebonyolítására, valamint helyszínt biztosítanának civil
szervezeteink és a közművelődési asszisztens részére. Az épület patak felőli oldalán kialakításra
kerülhetne egy kamaraterem, mely több funkciót kielégítve tudná használni a település. A folyosó
teret biztosíthatna a helytörténeti gyűjtemény bemutatására. Egy komplex vizesblokk kialakítása is
tervben szerepel.
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester
Határidő: azonnal.

Határozati javaslat
…/2021. (IX.27.) határozat
1. Vászoly Község Képviselő-testülete a Népház udvar határán kőfal építésére 1.800.000 Ft
összeget biztosít. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésék megtételére.
2. A kötelezettségvállalás pénzügyi fedezete a 2021. évi költségvetésben az általános tartalék
terhére kerül biztosításra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Rózsahegyi Tibor polgármester

