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 Napirend:  

 

Ügyiratszám:  /2016. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2016. július 12. -i nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  2016.évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

Készítette:  Marótiné Mohos Zsuzsanna gazdasági és pénzügyi előadó 

Meghívottak:   

Előterjesztést látta:  

 

 

................................................... 

Dr. Gelencsér Ottó jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország 2016.évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 

3.mellékletének II.5. a) pontjában foglaltak szerint kiírásra került a 2016.évi közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás pályázata. 
 

A támogatásra közművelődési intézményt, közösségi színteret működtető önkormányzatok 

pályázhatnak. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, minimális mértéke 100 000 Ft, a  

támogatás maximális értéke nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét. A támogatás 

a közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai eszközeinek, 

felszereléseinek, berendezési tárgyainak beszerzésére, épületének karbantartására, 

felújítására fordítható. 
 

A művelődési házban szükség lenne egy projektorra, vetítővászonnal, egy aktív hangfalra és 

20 db székre, amely eszközök a közösségi rendezvények lebonyolítását segítenék, technikai 

színvonalát emelnék. Az eszközök beszerzésére 530 000 Ft-ot fordítanánk, amelyhez 60 000 

Ft önerőt biztosítanánk, 470 000 Ft támogatásra pedig pályáznánk. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, 

és a határozati javaslatokat elfogadni. 
 

 

Zalahaláp, 2016. július 6. 

 

 

 

 

 

         Bedő Lajos Sándor 

            polgármester 
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H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T  

 

                                                              

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016.évi központi 

költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3.mellékletének II.5. a) pont szerinti 

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra” pályázatot kíván benyújtani. A pályázat 

keretében az alábbi célok kerülnek megvalósításra: 

Zalahaláp Község Önkormányzatának tulajdonát képező 141/17 hrsz.-ú (8308 Zalahaláp, 

Petőfi tér 9. szám alatti) művelődési ház mint közösségi színtér eszközfejlesztése. 

A megvalósuló fejlesztések költségeinek bruttó főösszege:  530 000 Ft 

Ebből: eszközfejlesztés bruttó     530 000 Ft 
 

Igényelt támogatás összesen:      470 000 Ft 

Ebből: eszközbeszerzés bruttó:     470 000 Ft 
 

Saját erő összesen:         60 000 Ft 

Ebből: eszközbeszerzés bruttó:       60 000 Ft 
 

Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

pályázatot a Magyar Államkincstár útján adja be. 
 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a saját erő bruttó 60 000 Ft összegét a 

2016.évi költségvetésben a 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel 

fejlesztése kormányzati funkción és a 082092 Közművelődés -hagyományos közösségi 

kulturális értékek gondozása kormányzati kormányzati funkción, az egyéb tárgyi eszközök 

beszerzése kiadási jogcím terhére biztosítja. 
 

Határidő: 2016. július 15. 

Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

 
 

 


