
Együttmőködési megállapodás 
melyet  

Kalaznó Község Önkormányzata és 
A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület kötött 

 
 

Kalaznó Község Önkormányzata és A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület 2011-ben egy sikeres új 
együttmőködési formát valósított meg, aminek keretében elkészült a patakparti Ösvény, a 
Palló híd és a Becker-forrás felújítása.  
Ekkor az Önkormányzat közmunkásokkal, munkaeszközökkel, építıanyagokkal, az 
Egyesület pedig anyagi támogatásával segítette a munkát.   
Ezt a fajta együttmőködést Kalaznó Község javára a felek a jövıben is folytatni szeretnék.  

 
1./ Jelen együttmőködés célja:  
 A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás önkormányzati tulajdonú, Fı utca 179. sz 
épületének felújítása.  
 
2./ A Felújítás szükségessége:   
A Helytörténeti Győjtemény és Kiállítás egy olyan, nagy munkával létrehozott maradandó értéke a 
falunak, mely kiadványokban való megjelenésével, látogatottságával azóta is kamatozik Kalaznó 
javára. A Győjtemény elhelyezésére szolgáló épületben a korábbi, akkor ideiglenesnek szánt 
megoldások nem biztosítják a Győjtemény megóvását, és idıszerő az épület megjelenését és 
mőszaki állapotát javító értéknövelı felújítás is.  
 
3./ Az épület leírása:   
Az épület a 19. században tőzoltószertárnak épült, melynek oldalhomlokzata teljesen tömör volt. A 
tőzoltókocsikat a fıhomlokzati nagy kétszárnyú deszkakapun keresztül vitték ki, és be az épületbe. 
Az épület az utóbbi húsz évben, a  posta használatában jelentısen átalakult. 
Nem tudunk hiteles felújítást végezni, mert nincsenek fényképeink, felméréseink, csak 
visszaemlékezéseket ismerünk, ezért csak jelezni kívánjuk az épület „ipari”, és nem lakó épület  
jellegét úgy, hogy az a jelenlegi győjteményi funkciónak is megfeleljen. A tervek kialakításánál 
Antal Annával a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársával konzultáltunk. A felújítás nem 
engedélyköteles.  
 
4./ A felújítás tartalma  
Nyílászárók cseréje 

- Oromzati ablakra deszka spaletta készítése:  
 az utcai front régi deszka kapujának felidézésére, és egyúttal a kiállítási tárgyak napsugár 
elleni védelmére a meglévı ablakra a rács helyett egy deszka spaletta készül.  

 - Oldalhomlokzat két ajtajának cseréje:  
 az épület oldalhomlokzati, nem eléggé biztonságos, és nem egyforma ajtói helyett két új 
ajtó készül, a falubeli istálló ajtók mintájára.  
 - Oldalhomlokzat második nagy ablakának cseréje kisebbre, spalettával:  
 a oldalhomlokzati második ablak kisebb, és szintén deszka spalettás lesz.   
Kımőves munkák 
 A belsı teret a kiállítás szükségleteinek megfelelıen kell kialakítani az ideiglenes 
megoldások megszőntetésével. A hungarocell falakat gipszkartonra, ill. a homlokzaton tömör 
téglafalra, a beton vakolatú falszakaszokat, lábazatokat korszerő szellızı vakolatra kell cserélni.  
 - Oldalhomlokzat elsı ablakának befalazása: 
 az oldalhomlokzati elsı ablak ideiglenes hungarocell kitöltése helyett szilárd falazat készül,  



 - Oldalhomlokzat második ablaknyílásának szőkítése: 
 A kisebb ablaknak megfelelıen az ideiglenes hungarocell kitöltés helyett szilárd falazat 
 készül 
 - Külsı cement lábazat letisztítása körben,  
 ha tégla lábazat van, akkor annak felújítása 
 - Az Elekes emlékszobában vízszívó vakolás- 2,5 m x 80 cm,  a szintkülönbségnél 
 - Belsı elválasztó üvegfalra gipszkartonozás két oldalasan 
 Homlokzat vakolat javítása, festés 
 
5. A jelen együttmőködés keretében az Önkormányzat az alábbiakat vállalja:  
 - az Egyesület jelenlegi székhelyengedélyében a Kossuth utcai címet a Fı utca 179. címre 
cseréli. 
 - a Győjteménynek hosszú távon akkor is a jelenlegivel megegyezı nagyságú (azonos fm 
falfelülető), és minıségő kiállítóhelyet biztosít, ha a szóban forgó házat másképpen kívánja a 
jövıben hasznosítani. 
 - munkaeszközökkel, és esetlegesen meglévı építı anyagaival (tégla), segíti a helyreállítást 
 - a késıbbiekben esetleg szükségessé váló javításokat, karbantartást, mint az épület 
tulajdonosa elvégzi. 
 - mint tulajdonos, İ az épület fenntartója 
 
6./ A jelen együttmőködés keretében A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület az alábbiakat vállalja:  
 .- a hétvégi házasok eddig befolyt adományaiból fedezi a költségeket, a 2011. szept. 24-i 
taggyőlés 11./2011./ IX.24./ számú határozatának megfelelıen 
 - a felújításhoz minden szakmai segítséget folyamatosan megad.  
 - a Győjtemény épületében keletkezett közüzemi számlát évente kiegyenlíti az 
Önkormányzat részére 
 - a Helytörténeti Győjtemény és Kiállítást tulajdonosként kezeli. Ezt a feladatát az 
Alapszabályában rögzíti, valamint azt is, hogy az Egyesület megszőnése esetén a Győjteményt a 
településnek adományozza.  
 
4. Felek kinyilvánítják  

hogy fentieken  túlmenıen is tájékoztatják és messzemenıen támogatják egymás munkáját,  
 
Kalaznó, 2012. március  
 
 
 
 
 
P.H.     P.H.    P.H 
polgármester    jegyzı    elnök 
 
 


