






















































































































































































































Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 28-ai testületi ülésének … számú napirendi 

pontjához 

 

Tárgy: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása 

Előadó: Horváth Zsolt polgármester 

Az előterjesztést készítette: Kovács Anikó közbeszerzési referens 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.   

 

A pályázat célja:  

 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a települési 

önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési intézmény 

vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak 

gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.  

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 300 millió forint. 

 

Támogatás mértéke: 

 

A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész 

kilencszerese. 

 

A támogatást az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt önrész arányában kell 

megállapítani. A támogatás 

a) 60 %-át a települési önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal 

kötött közművelődési megállapodás alapján működő, a b) pont hatálya alá nem tartozó 

intézmény vagy közösségi színtér után, 

b) 40 %-át a települési önkormányzat által 2015. január 1-jét követően alapított közművelődési 

intézmény vagy közösségi színtér után  

a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kell felosztani. 

Ha igény hiányában a b) pont szerinti esetben maradvány keletkezik, azt az a) pont szerinti 

célra kell felhasználni. 

 

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. Amennyiben a 

nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell 

elszámolnia. A levonható ÁFA nem támogatható.  

 

A pályázati cél tekintetében az alábbi fejlesztési elemekre kívánunk támogatást igényelni: 

 bútorbeszerzés (kb. 1 000 000 Ft értékben)  

 a művelődési ház gépészeti munkák (légkondicionáló rendszer) (kb. 4 000 000 Ft 

értékben) 

 

Összes fejlesztési költség:   5 000 000 Ft 

Igényelt támogatás összege:  4 500 000 Ft 

Biztosítandó saját forrás összege:     500 000 Ft  

 



FONTOS, CSÖKKENTETT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS ELNYERÉSE ESETÉN IS A 

VÁLLALT ÖNRÉSZ 100 %-ÁT A FEJLESZTÉSI CÉL ÉRDEKÉBEN KÖTELEZŐ 

FELHASZNÁLNI!!! 

 

A 2015. évben az igényelt 20 millió Ft ellenében 664 e Ft támogatást nyert el az önkormányzat 

és a vállalt önrész 2,3 millió Ft volt.  

 

A pályázatnak tartalmaznia kell helyi önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatot, hogy a 

saját forrás rendelkezésre áll.  

 

Kérem, a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozat meghozatalára.   

 

Dunaföldvár, 2016. június 28. 

          Horváth Zsolt 

                   polgármester s.k. 

 

Határozati javaslat  

 

 

1. Az emberi erőforrások minisztere a – belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben - pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra.  

 

2. Dunaföldvár Város Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a Dunaföldvári Művelődési 

Központ (7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.) műszaki technikai eszközállományának, berendezési 

tárgyainak gyarapítására támogatási igényt nyújt be.  

 

3. A Képviselő-testület az 5 000 000,- forintos összköltségvetésű fejlesztéshez 4 500 000,- forintos 

támogatást igényel és 500 000,- forint összegben saját forrást biztosít - a pályázati célnak megfelelő 

külön soron kimutatva - az önkormányzat 2016. évi költségvetésének általános tartalékkerete 

terhére.  

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem aláírására és 

benyújtására. 

 

Felelős: Horváth Zsolt polgármester  

Határidő: 2016. július 15. (pályázat benyújtási határideje) 


