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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2016. július 6-án tartandó ülésére 

Közművelődési Érdekeltségnövelő támogatás iránti kérelem benyújtásáról 

 

Előterjesztést készítette: Dr. Blága János, jegyző 

Tárgyalja: Településfejlesztési, Közbeszerzési és 

Turisztikai Bizottság 

Elfogadás módja:  A szerződés elfogadására vonatkozó 

határozat-egyszerű többség 

A hulladékgazdálkodási rendelet 

tekintetében-minősített többség 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az idei év során ismét kiírásra került a helyi önkormányzatok részére a közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó pályázati kiírás.  

 

A támogatás keretében azon önkormányzatok nyújthatnak be támogatás iránti kérelmet, 

amelynek működő közművelődési intézményt működtet.  

 

A pályázat teljes keretösszege 300 millió forint országos szinten. Településünkön jelenleg egy 

olyan cél van, amely a közművelődés keretében további intézkedést igényel, ez pedig a 

kialakított „art” mozi utolsó simításainak az elvégzése. Ennek keretében szeretnénk 

függönnyel ellátni a mozitermet, tekintettel arra, hogy annak rendeltetésszerű használata így 

válik 100 %-osan biztossá.  

 

Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Füzesgyarmat, 2016. június 30. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (VII. 6.) határozata 

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által, a Belügyminisztériummal valamint a Nemzetgazdasági 

Minisztériumával egyetértésbe, a 2016-os költségvetési év tekintetében kiírt „Közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás” című pályázat keretében.  

 

 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 

A beruházás teljes bekerülési értéke: 3.000.000 Ft. 

 

Az igényelt pályázati támogatás: 2.700.000 Ft (a bekerülési költség 90 %-a) 

Önerő: 300.000 Ft (a beruházás bekerülési értékének 10 %-a) 

 

A képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 

31.) Korm. rendelet 75. § (4) bekezdés a.) pontja alapján nyilatkozik, hogy a pályázat 

nyertessége esetén a fejlesztés megvalósításához szükséges, 300.000 forint önerő az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésére áll. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot a nyitva álló határidőn belül, a fenti tartalommal 

nyújtsa be. 

 

Határidő: 2016. július 15 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 


