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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
2015. június 24-i ülésére 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. június 24. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Kmetty Károly polgármester 
Az előterjesztést készítette:  Lehoczkiné Franyó Hajnalka  műszaki ügyintéző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Közművelődési érdekeltségnövel ő támogatásra irányuló pályázat benyújtása 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az emberi erőforrások minisztere a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértés-
ben pályázatot hirdetett a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, melynek célja központi 
költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.  

A támogatás mértéke:  

A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft, a támogatás maximális mértéke a vállalt önrész  kilenc-
szerese.  

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 29. 

A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 26. 

Az őrbottyáni Művelődési Ház és Könyvtár a mozgó színpad és a hangtechnika fejlesztését célozta 
meg a támogatás összegéből. 

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztést vitassa meg, hozzon döntést annak érdekében, 
hogy a pályázatot benyújthassuk. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) pont 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Önrész biztosítása: A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi elemi költségvetésében, Beruházások 
kiadási soron betervezésre került bruttó 619.912 Ft. 

A pályázat maximális támogatása az önrész figyelembevételével bruttó 5.579.203 Ft. 

 Nettó ár Bruttó ár 
Mobil színpad 4.100.135 Ft 5.207.171 Ft 
Hangosító berendezés    781.058 Ft    991.944 Ft 
Összesen 4.881.193 Ft 6.199.115 Ft 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  
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6. HATÁROZATI -JAVASLAT  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének./2015. (VI. 24.) számú határozata a 
„Közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatásra irányuló” kiírt pályázat benyújtásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások miniszte-
re által kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló” címet viselő pályázati kiírásra 
pályázatot nyújt be. A bruttó 619.912 Ft saját forrás a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi elemi 
költségvetéséből biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumentáció elké-
szíttetéséről és határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

Őrbottyán, 2015. június 18. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 146/2015. (VI. 24.) számú határozata a 
„Közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatásra irányuló” kiírt pályázat benyújtásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az emberi erőforrások miniszte-
re által kiírt „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló” címet viselő pályázati kiírásra 
pályázatot nyújt be. A bruttó 619.912 Ft saját forrás a Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi elemi 
költségvetésébe betervezésre került. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a pályázati dokumen-
táció elkészíttetéséről és határidőben való benyújtásáról a pályázati kiírásban foglaltak szerint. 

 

Felelős:   polgármester 
Végrehajtást végzi:  Önkormányzati iroda 
Határid ő:  2015. június 29. 
 

 

 


