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A Képviselő-testület 2020. július 22-i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Döntés a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtandó 
pályázatról 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és pénzügyminiszterrel 
egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint a 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. 
 
A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a 
településiönkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására. 
 
A rendelkezésre álló teljes előirányzat 300 millió Ft, melynek 60%-át a települési 
önkormányzat által fenntartott, továbbá a települési önkormányzattal kötött közművelődési 
megállapodás alapján működő intézmény vagy közösségi színtér után, 40%-át az 1 000 fő 
lakosságszám alatti települési önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vagy 
közösségi színtér után a települési önkormányzat által vállalt önrész arányában kerül 
felosztásra. A Kistarcsai VMSK Kft. esetében a 60% az irányadó, így a rendelkezésre álló 
keretösszeg 180 millió Ft. 
 
A támogatást a vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi pályázat összesített 
önrészének százaléka határozza meg. A rendelkezésre álló keretösszegből ezen százalék 
szorzatával állapítják meg a támogatás összegét. 
 
A pályázat benyújtási határideje 2020. augusztus 3. napja.  

A támogatási keretösszeg felosztásáról 2020. október 26. napjáig születik döntés. 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata az elmúlt években több alkalommal nyújtott be támogatási 
kérelmet „A közművelődési érdekeltségnövelő támogatására”, az alábbiak szerint: 
 

 

 

 



A támogatás igénylésének éve 
Igényelt 

támogatás 
(Ft) 

Megítélt támogatás (Ft) 

2014 2 785 000 870 000 
2015 1 500 000 213 000 
2016 447 000 0 
2017 6 000 000 232 000 
2018 899 934 0 
2019 827 762 0  

 
A VMSK Kft.-vel történt egyeztetések eredményeként elkészítésre került az igényelendő 
berendezések, eszközök listája. A projektben tervezzük melyek 2 db prémium 
rendezvénysátor (3x3 m, illetve 3x6 m), 10 db sörpad garnitúra (tömörfa és fém), 5 db textil 
bevonatú parafa tábla, valamint 1 db színpadi függöny beszerzését, melyek a VMSK Kft. 
intézményeiben, valamint a rendezvényeken kerülnének használatra.  
 
A projekt összköltsége 1 950 069 Ft, melynek 10%-át, azaz 195 000 Ft-ot az Önkormányzat 
biztosítana saját forrásként. Az igényelt támogatás mértéke: 1 755 069 Ft. 
 
Az önrész összegében -az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) önk. 
rendelet 13.§ (3) bekezdés b) pontjában rögzített felhatalmazás szerint - a polgármester a 
rendelkezésre álló általános tartalék terhére, saját hatáskörben döntött az előirányzat 
átcsoportosításáról. A tárgyévi költségvetésről szóló rendelet soron következő módosítása 
alkalmával az elkülönített önrész rögzítésre kerül 195 000 Ft összegben az Önkormányzat 
beruházási előirányzatai között, a projekt cél megjelölésével. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások 
minisztere által meghirdetett, „A közművelődési érdekeltségnövelő támogatására” kiírt 
pályázati felhívásra támogatási igényt nyújt be 1 755 069 Ft támogatásra vonatkozóan, a 
mellékelt pályázati adatlap szerint. 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195 000 Ft pályázati önrész 
összegét a 2020. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a pályázathoz kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő:  azonnal, 2020. augusztus 3. 
Felelős:  Juhász István polgármester 

 
„A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.” 
 
Kistarcsa, 2020. július 16. 
 
 

Juhász István 
         polgármester 
 
 


