






Fwd: pomázi felkérés

Tárgy: Fwd: pomázi felkérés
Feladó: Csilla sik!ódi <siklodi.csilla.4vk@gmail.com>
Dátum: 2020. t2. 09.20:24
Címzett: lstván Leidinger <polgarmester@pomaz.hu>, kausay.kristof@pomaz.hu

Buzás Miklós felkérése és válasza

A Tájházszövetségben még egyeztetés folyik.

Forwarded message
Feladó: Csilla siklódi <siklod i.csi l la.4vk@-gma i l.com>

Date: 2A2O. nov.30., H, 15:31
Subject: Re: pomázi felkérés
To: Buzás Miklós <Buzas.Miklos@ska >

Köszönöm szépen!

Üdvöz!ettel

Buzás Miklós <Buzas.Miklos@ska > ezt írta (időpont: 2020. nov.30., H,8:L0):

Kedves Csilla !

Természetesen szívesen vállalom a tagságot

Buzás Miklós

okleveles építészmérnök
Főépítész

Üdvözlettel
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Fwd: pomázi felkérés

From: Csilla Siklódi [mailto:siklodi'csilla.4vk@gmail.com]
Sent: Sunday, November 29,202011:49 PM
To: Buzás Miklós <Buzas'Miklos@skanzen.hu>
Subject: pomázi felkérés

Tisztelt Főépítész Úr! Kedves Buzás Miklós!

PomázVáros önkormányzata pályázatot írt ki a Hősök tere 2. sz. ingatlanának bérletijoga
elnyerésére.

https.//www po m a z. h u/ n gatl a n_be rl etijpga n a! messzerzese

Az épület annak a szerb lakóháznak a gazdasági épÜlete volt, amiben most a Helytörténeti
Gyűjtemény Van' és amelynek a felújítását ön tervezte, ahogyan a mellette levő utcafronti
épületét is, ezért fontosnak tartjuk, hogy a pályázok elképzeléseit a helyreállításról,
m űködtetésről véleményezze.

A kiírás szerint a bérlő feladata lesz a gyűjtemény látogatóinak és a kapcsolódó programok
számára az infrastrukturális háttér biztosítása. A beérkező pályázatokat egy
szakemberekből álló bizottság fogja értékelni, segítve ezzel a képviselő testület döntését.

A bizottságba felkértük Ön mellett

Czékó Gábort, Óbuda-gékásmegyer önkormányzata Városfejlesztési Nonprofit KFT
Ügyvezetőjét, te l e p Ü l ésfej l esztő sza ke m be rt;

a Tájházszövetség ké pvise l őj ét;

Nyári Darinkát, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtárigazgatóját; és

dr. Balogh Pált Pomáz jegyzőjét,

A pályázat leadási határideje 2ozl.jan. 1'5., tehát jan. végén kellene az értékeléssel
foglalkozni.

Kérjük, hogy vállalja el a bizottsági tagságot' Amennyiben kérdése van, kérem hívjon fel.
Hivatalos felkérő levelet válasza ismeretében küld az önkormányzat.

2/3 2021 02.09. L2:03



Fwd: pomázi felkérés

Válaszát várva, üdvözlettel

Siklódi Csilla

3/3 2021,.02.09.],2:03





Fwd: találkozó qú[ uu
Tárgy: Fwd: találkozÓ
Feladó: Csilla Siklódi <siklodi.csilla.4vk@gmail.com>
Dátum: 2020. L2. 09. 2o:IL
Címzett: lstván Leidlnger <polgarmester@pomaz.hu>, kausay.kristof@pomaz.hu

Czékó Gábor válasza

Forwarded message
Fe ! a d ó : G á bo r Czé kó <ga bo r. cze ko @-g m a i l. co m >

Date: 2020. nov.30., H,20:44
Subject: Re: találkozó
To: Csilla siklódi <siklodi.csill a tOsmail.com>

Kedves Csilla!

Köszönöm a felkérést, a lehetőséggel örömmel élek.

AIaposan átnézem a felhívást, ha kérdésem Van, jelentkezem.

Üdvözlettel,

Gábor

cag

L/T 2021,.02.09. L2:04





Fwd: pomázi felkérés

Tárgy: Fwd: pomázl felkérés
Feladó: Csilla sik!ódi <siklodi.csilla.4vk@gmail'com>
Dátum: 2020. L2. 09. 20:24
Címzett: lstván Leidinger <polgarmester@pomaz.hu>, kausay.kristof@pomaz.hu

Buzás Mik!ós feIkérése és válasza

A Tájházszövetségbe n még egyeztetés folyi k.

-:-------- Forwarded message
FeIadó : Csilla siklódi <siklodi.csilla.4vk@-gma i l.com>

Date: 2020. nov.30., H, 15:3L
Subject: Re: pomázi felkérés
To: Buzás Miklós <Buzas.Miklos@skanzen.hu>

Köszönöm szépen!

Üdvözlettel

Buzás Mikló > ezt írta (időpont: 2020. nov. 30., H, 8:10):

Kedves Csilla!

Természetesen szívesen vállalom a tagságot.

Üdvözlettel:

Buzás Miklós

okleveles építészmérnök
Főépítész
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Fwd: pomázi felkérés

From: Csilla Siklódi Imailto:siklodi.csilla.4vk@gmail'com]
Sent: Sunday, November 29,2020 1L:49 PM
To: Buzás Miklós <Buzas.Miklos@skanzen.hu>
Subject: pomázi felkérés

Tisztelt Főépítész Úr! Kedves Buzás Miklós!

Pomáz Város önkormányzata pályázatot írt ki a Hősök tere 2. sz. ingatlanának bérletijoga
elnyerésére.

httU//www. po m a z. h u/ n gatl a n_be rl etijpga n a!_m egsze rzese

Az épÜlet annak a szerb lakóháznak a gazdasági épÜlete volt, amiben most a Helytörténeü
Gyűjtemény Van, és amelynek a felújítását ön tervezte, ahogyan a mellette levő utcafronti
épületét is, ezért fontosnak tartjuk, hogy a pályázók elképzeléseit a helyreállításról,
m űködtetésről véleményezze.

A kiírás szerint a bérlő feladata lesz a gyűjtemény látogatóinak és a kapcsolódó programok
számára az infrastrukturális háttér biztosítása. A beérkező pályázatokat egy
szakemberekből álló bizottság fogja értékelni, segítve ezzel a képviselő testÜlet döntését.

A bizottságba felkértük ön mellett

Czékó Gábort, Óbuda-gékásmegyer önkormányzata Városfejlesztési Nonprofit KFT
ü gyvezetőjét, te l e p ü l ésfej l esztő sza ke m be rt;

a Tájházszövetsé g ké pvis e l őj ét;

Nyári Darinkát, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját; és

dr. Balogh Pált Pomáz jegyzőjét,

A pályázat leadási határideje zozL.jan. 1-5., tehát jan. végén kellene az értékeléssel
foglalkozni.

KérjÜk, hogy vállalja el a bizottsági tagságot. Amennyiben kérdése van, kérem hívjon fel
Hivatalos felkérő levelet válasza ismeretében küld az önkormányzat.

2/3 2021..02.09.11:05



Fwd: felkérés bizottsági tagságra

Tárgy: Fwd: felkérés bizottsági tagságra
Feladó: Csilla Siklódi <siklodi.csilla.4vk@gmail.com>
Dátum: 2020. L2. 09. 20:25
Címzett: lstván Leidinger <polgarmester@pomaz.hu>, kausay.kristof@pomaz.hu

nem ka am a felkérésre választ

;. ::

Forwarded message
Feladó : Csilla siklódi <si klod i.csi l la.4vk@-gma i l.com >

Date: 2020. nov.30., H,0:13
Subject: felkérés bizottsági tagságra
To: Jegyző - Pomáz < maz.h >, Tóth lbolya <aljcgyzo@-pomaz.hu>

Kedves lbolya! Kedves Pál!

Pomáz Város képviselő testÜlete döntése alapján a Kulturális, oktatási és Sport Bizottság

(KQSB) kapta a feladatot a Hősök tere 2. sz ingatlan bérleti pályázatra beérkező ajánlatokat

értékelő bizottság értékelésére.
A K9SB 2o2o. nov. 18-i informális, online ülésén megegyeztünk a következő szakemberek

felkérésében:

Dr. Bereczki l bolya a Tájházszövetség vezetője
Czékő Gábor, Óbuda-gékásmegyer önkormányzata Városfejlesztési Nonprofit KFT

Ügyvezetője, telepü lésfejlesztő sza kem ber;

Buzás Miklós a Skanzen főépítésze;
Nyári Darinka, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója; és

a jogi kontroll biztosítására a város jegyzője, vagy aljegyzője

A felsorolt szakembereknek informális érdeklődő levelet küldtem, hogy vállalják-e az

értékelés feladatát.
Kérem válaszukat a bizottság tagságának összeállításához.

Üdvözlettel:

I/L

siklódi Csilla

2021..02.09.11:05





Fwd:pomázi felkérés

Válaszát várva, Üdvözlettel :

siklódi Csilla

3/3 2021-.02.09.1,1:05





Fwdl felkérés bizottsági tagságra

joga elnyerésére .
https://www pomaz. h u/ ngatla n-berletijpga na k-megszerzese

Az épület annak a szerb lakóháznak a gazdasági épülete volt, amiben most a

Helytörténeti Gyűjtemény va n.

A kiírás szerint a bérlő feladata lesz a gyűjtemény !átogatóinak és a kapcsolódó
programok számára az infrastrukturális háttér biztosítása. A beérkező pályázatokat egy

szakemberekből álló bizottság fogja értékelni, segítve ezzel a képviselő testület
döntését.
A bizottságba felkértük még
Dr. Bereczki l bolyát a Tájházszövetség vezetőjét
Czékó Gábort, Óbuda-gékásmegyer önkormányzata Városfejlesztési Nonprofit KFT

ü gyvezetőjét, te l ep ü lésfej lesztő sza ke m be rt;

Buzás Miklóst a Skanzen főépítészét;
Nyári Darinkát, a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját; és

dr. Balogh Pált Pomáz jegyzőjét,

A pályázat leadási határideje 202I.jan. L5., tehát jan. végén kell az értékeléssel
foglalkozni.

Kérjük, hogy vállald el a bizottsági tagságot. Amennyiben kérdésed van, hívj fel.

Hivatalos felkérő levelet válaszod ismeretében küld az önkormányzat.

Vá laszodat vá rva, üdvözlettel

siklódi Csilta
i}
a: :J
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Fwd: felkérés bizottsági tagságra

Tárgy: Fwd: felkérés bizottsági tagságra
Feladó: Csilla Siklódi <siklodi.csilla.4vk@gmail.com>
Dátum: 2020. L2. 09. 20:L3
Címzett: lstván Leidinger <polgarmester@pomaz.hu>, kausay.kristof@pomaz.hu

ri Darinka fel válasza.

Forwarded message
Feladó : Csilla siklódi <si klod i.csi l la.4vk@-gma i l.com >

Date: 2020. nov. 30., H, L5:32
Subject: Re: felkérés bizottsági tagságra
To: Nyá ri Darinka <nvaridarinka @smail.com>

Köszönöm szépen!

Cs.
i.lr

Nyári Darinka <nyaldarinka@.gmail.com> ezt írta (időpont: 2020. nov. 30., H,8:24|:
Szia Csilla !

Persze, nagyon szívesen !

Szép hetet,
Darinka

Nyári Darinka

2o2o. nov. 29. dátummal ,23:59 időpontban Csilla siklódi
<si klodj_.gsi l la.4Vk@gma i l.com > írta :

Tisztelt lgazgató Asszony! Kedves Darinka!

Pomáz Város önkormányzata pályázatot írt ki a Hősök tere 2. sz. ingatlanának bérleti

i. -!i
l:..'j
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