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Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel
összefüggő intézkedések végrehajtásáról, valamint azok 2019. évben szükséges támogatásáról szóló
1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat) foglalt kormányzati
szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú kiírásra pályázatot nyújtott be.
A pályázat sikeres volt, és a vissza nem térítendő támogatás összege 8 018 702 Ft.
A projekt címe: „A helyi kulturális tér részleges felújítása a közösség erősítéséért”
Zalaszentjakab, Petőfi Sándor u. 44. alatt található kultúrház- és közösségi tér tetőhéjazatának
felújítását végeztük el a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti és helyi
identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázat keretein belül.
A több funkciós kulturális terünk részbeni felújítását annak érdekében hajtottuk végre, hogy a
közösségépítő programjaink megfelelő körülmények között kerülhessenek lebonyolításra. Ez a tér
olyan programok helyszíne, ahol minden korosztálynak és számos érdeklődési körnek nyújt
szórakozást, és az életben szükséges ismerteket. Ezen kívül félő volt, hogy egy esetleges beázás
következtében komolyabb károk keletkeznek az épületben.
A szabványpala fedés elavult, töredezett volt, illetve nem készült alá biztonsági szigetelés.
A felújítás során megvalósult a tetőszerkezet lécezése, melyre LTF-115 páraáteresztő fólia került. A
lemezfedés Lindab Topline cserepes lemezzel történt, melyek erős és stabil, nagytáblás tetőburkolatot
kínálnak, és csak minimális karbantartást igényelnek.
A tetőszerkezet láng- és gombamentesítése megtörtént.
A felújítás hatására könnyebben megvalósíthatók az önkormányzatunk azon céljai, amelyek
elősegítik, hogy a különböző összetételű társadalmi csoportok megfelelő, és hasznos programokon
vegyenek részt. Törekszünk a rendezvényekkel a helyi identitás-erősítésére is, ami még egy szállal
köti az ott élőt településéhez, annak elfeledett, feltárt vagy éppen most teremtett értékéhez,
hagyományához.
A projekt megvalósítása segíthet az elvándorlás megállításában is, mivel az elvándorlási különbözet
hosszú évek óta negatív.
Programjaink a fenntartási időszakon túl is rendszeres elemeit jelentik majd a helyi közösségi életnek.

A projekt lezárása 2019. november 04-án történt meg.
A tájékoztató táblákat elhelyeztük.
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