Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu
ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. szeptember 18-i ÜLÉSÉRE
Az előterjesztés tárgya: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel
egyetértésben – pályázatot hirdetett Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerint közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra.
A pályázat célja a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében
központi költségvetési forrás biztosítása önkormányzati fenntartású vagy települési
önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő közművelődési
intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásban közművelődési intézményt,
közösségi színteret saját fenntartásban vagy közművelődési megállapodás keretében
működtető települési önkormányzat részesülhet.
A pályázaton az önkormányzatok által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem
térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
A támogatás minimális mértéke 100.000 Ft. A támogatás maximális mértéke a
felajánlott önrész kilencszerese lehet.
Önkormányzatunk az alábbi eszközök megvásárlására nyújtotta be a pályázatát:
Már meglévő felszerelés javítása, karbantartása:
db
Yamaha powermixer
javítása
Meglévő hangfalkábelek
db
javítása, átalakítása

1

30 000

2

6 000

Hangosítás bővítése, meglévő hangosításhoz szükséges eszközök beszerzése:
db
1
Keverőállvány
Mikrofonállvány és egyéb
tartozékai

db

6

20 000
21 000

Mikrofonkábel (6 méteres)

db

2

9 000

Akkus aktív láda

db

1

84 000

Hangfal állvány

db

2

20 000

Hangfalkábel (15 méteres)

db

4

30 000

Térmikrofonok

db

2

80 000

ÖSSZESEN:

300 000

A pályázat ÖNEGM rendszerben történt elektronikus rögzítésének és a Kincstár felé
történő elektronikus megküldésének határideje 2019. szeptember 9. (hétfő) 24 óra volt.
A támogatási kérelem hiánypótlására egy alkalommal van lehetőség.
A döntésről a nyertes pályázók elektronikus támogatói okiratban 2019. november 8-ig
küldenek értesítést a Kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül.
A támogatás felhasználásának végső határideje 2020. december 31. Nyertes pályázat
esetén a megvalósítás nagy valószínűséggel 2019-ben fog megtörténni, így a
szükséges önerőt is a 2019.évi költségvetésben célszerű szerepeltetni, 2020. január 31éig pénzügyi beszámolót kell benyújtani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!
Határozati javaslat:
Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester előterjesztésében–
megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza:
A képviselő-testület az „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” megnevezésű
pályázati kiírás keretében pályázat benyújtását az alábbiak szerint elfogadja:
Kultúrház közművelődési színtér fejlesztésére bruttó 300.000, - Ft bekerülési
költséggel. A fejlesztés megvalósításához 80.000, - Ft saját forrást biztosít a 2019. évi
költségvetés pályázati önerőalap előirányzat terhére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatban
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Takács Zsolt polgármester

Utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változás átvezetéséről a soron következő
rendeletmódosításkor gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2019.12.15.
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2019. szeptember 12.
Takács Zsolt
polgármester

