
 
 

 

 

Előterjesztés száma: 69/2020.   

Iktatószám: H/998-2/2020.  

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a Képviselő-testület 2020. július 23-i rendkívüli ülésére  

 

 

 

Tárgy: Döntés közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton történő indulásról, valamint 

a pályázati önerő biztosításáról, illetve ezzel összefüggésben a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

 

 

  

 

Előkészítette:  dr. Filó-Szentes Kinga jegyző 

 

Előterjesztő:   Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  valamennyi bizottság 

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: a határozat esetében egyszerű többségű szavazat 

    a rendelet esetében minősített többségű szavazat 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.)  91. § (2) bekezdése alapján az államháztartásért 

felelős miniszter érdekeltségnövelő pályázat útján gondoskodik az önkormányzati 

közművelődési feladatellátást szolgáló technikai, műszaki eszközök fejlesztéséről, berendezési 

tárgyak gyarapításáról, épületek karbantartásáról és felújításáról, melyet az állam az adott évi 

központi költségvetési törvény által meghatározott forrásból biztosít. 

 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 

II. 4. a) pontjában rögzített feltételek alapján a települési önkormányzat pályázati úton 

támogatást igényelhet az általa fenntartott közművelődési intézmény (vagy közösségi 

színtér) műszaki, technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, 

épületének karbantartására, felújítására. A pályázati felhívás jelen előterjesztés 1. számú 

mellékleteként került csatolásra. 

 

Pályázatot a települési önkormányzatok nyújthatják be annak figyelembe vételével, hogy a 

támogatás mértékét a vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi pályázat 

összesített önrészének százaléka határozza meg (a pályázat rendelkezésére álló 

keretösszegből ezen százalék szorzatával kerül megállapításra a támogatás összege úgy, hogy 

az egy önkormányzatnál figyelembe vehető vállalt önrész nem haladhatja meg a pályázatot 

benyújtó valamennyi önkormányzat által 2020. évben vállalt önrészek összesített összegének 

1,5 %-át).   

 

A pályázatok benyújtására 2020. augusztus 3-ig, a támogatás felhasználására 2021. 

december 31-ig van lehetőség. 

 

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár közösségi és kulturális programjainak 

lebonyolításához szükséges lenne egy mobil projektor, valamint bútorzat és székek 

beszerzésére. Ezen eszközöket az intézményvezető által összeállított a jelen előterjesztés 2. 

számú mellékletét képező költségvetési terv részletezi. 

 

Felhívom azonban a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a pályázathoz kötelezően 

csatolandó dokumentumként kell benyújtani a Kultv. 83/A. § szerint megalkotott 

közművelődési rendeletet, amely tartalmazza a közművelődési intézmény megjelölését. A 

Kultv. 83/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.   

 

Szada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2001-ban alkotta meg Szada Község 

Önkormányzatának Közművelődési Feladatairól szóló 5/2001. /IX. 11./ sz. rendeletét. E 

rendelet az azóta bekövetkezett jogszabályi változások miatt már nem felel meg a Kultv. 

előírásainak, ezért a rendelet felülvizsgálata vált szükségessé.  



Tekintettel arra, hogy a 2001-ben megalkotott rendelet összes rendelkezését módosítani 

kellene, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület ezen rendelet hatályon kívül helyezéséről és 

új rendelet megalkotásáról döntsön.  

 

Fentiekre való tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet a csatolt rendelet tervezet és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

Az előterjesztés melléklete:  

1. sz. melléklet – pályázati kiírás  

2. sz. melléklet – költségvetési terv 

3. sz. melléklet – a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló …/2020. ( . ) 

önkormányzati rendelet tervezete 

 

 

Szada, 2020. július 16. 

 

 

 

 

 Pintér Lajos           

polgármester 

 

 

HATÁROZATI-JAVASLAT 

 

…/2020. (VII. 23.) KT-határozat  

 

1. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 

emberi erőforrások minisztere által - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben - kiírt közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra műszaki, technikai 

eszközállomány és berendezési tárgyak gyarapítása cél megjelölésével mindösszesen 1 105 000 

Ft összértékben az alábbiak szerint: 

 

• a projekt összköltsége: 1 105 000 Ft 

• a támogatás keretében igényelt támogatás összege: 755 000 Ft 

• saját forrás (önrész) összege: 350 000 Ft. 

 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik továbbá, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 350 000 

Ft összegű önrész pénzügyi fedezetét a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2020. 

évi költségvetése dologi kiadásai terhére biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat részeként benyújtandó az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. 

§-a szerinti nyilatkozatok megtételére, továbbá a pályázat összeállítására és benyújtására. 

 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                   3. pont: 2020. augusztus 3.  

Felelős: polgármester 

 

 


