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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ismét közzétételre került a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati 
kiírása, mely esetben a támogatási kérelem benyújtási határideje 2019. szeptember 9. 
(hétfő). 
 
A pályázat célja:  
Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású vagy a 
települési önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki, technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
karbantartására, felújítására. 
  
A pályázók köre:  
Közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban vagy 
közművelődési megállapodás keretében működtető települési önkormányzat pályázhat. 
 
Támogatás mértéke:  
A támogatás mértékét az önkormányzatok által az egyes célok tekintetében vállalt 
önrészt alapul véve, arányossági számítással kell megállapítani. A támogatás bruttó 
összeg.  
 
A támogatás minimális mértéke: 100.000,- Ft 
A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a vállalt önrész kilencszeresét.  
Támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás. 
 
Pályázható tevékenységek:  

- fény- és hangtechnikai eszközök,  
- audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközök,  
- prezentációs eszközök, projektor, 
- oktatástechnikai eszközök, interaktív tábla, 
- amatőr alkotóművészeti tevékenység folytatásához szükséges eszközök, 

berendezési tárgyak beszerzése, azok üzembe helyezése, 
- internet kapcsolat kiépítése. 
-  

Pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 
- pályázati adatlap, 
- a város 2019. évi költségvetési rendelete és a képviselő-testületi határozat az 

önerő vállalásról, 
- közművelődési megállapodás, 
- részletes költségvetési terv, 
- egyéb nyilatkozatok az Ávr. 75.§ (2) alapján. 

 
A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetést követően 
javaslom az alábbi eszközök beszerzését a pályázat keretében, melyekhez indikatív 
árajánlatok állnak rendelkezésre:  



Megnevezés Mennyiség 
Nettó 

összesen 
(Ft) 

ÁFA (Ft) 
Bruttó 

összesen 
(Ft) 

Összecsukható szék 70 db 363. 230 Ft 98.072 Ft 461.302 Ft 
Összecsukható asztal 5 db 112.220 Ft 30.299 Ft 142.519 Ft 
DELL Inspirion 3567 15,” 
laptop 

1 db 124.000 Ft 33.480 Ft 157.480 Ft 

Hitachi 55” 55HK6000 4K 
UHD Smaert LED TV 

1 db 105.000 Ft 28.350 Ft 133.350 Ft 

Mobil vetítővászon, lábon 
álló 200x200 cm 

1 db 31.488 Ft 8.502 Ft 39.990 Ft 

Összesen  735.938 Ft 198.703 Ft 934.641 Ft 
 
A beszerzendő eszközök tervezett költsége összesen bruttó 934.641,- Ft, melyhez az 
önkormányzatnak bruttó 186.928,- Ft önrészt szükséges biztosítania. 
 
Teljes költségvetés: bruttó 934.641,- Ft 
Igényelt támogatás: bruttó 747.713,- Ft 
Saját erő: bruttó 186.928,- Ft 
  
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 
elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtásáról és a 

szükséges önrész biztosításáról 
 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat 
benyújtását a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázati kiírásra. 
 

2. A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetése terhére vállalja a pályázati kiírásban 
kritériumként szereplő, a támogatás elnyeréséhez szükséges önerő biztosítását, 
melynek összege bruttó 186.928,- Ft.  
 

3. A Képviselő-testület pozitív támogatói döntés esetén felhatalmazza a polgármestert 
a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 
Határid ő: 2019. szeptember 9. – pályázat benyújtására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 
        Szabó Loránd 
         polgármester 


