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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 

egyetértésben – ebben az évben is pályázatot hirdetett a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont 

szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A támogatási kérelem 

benyújtási határideje 2020. augusztus 3. 

 

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. 

 

A támogatás formája: 

A pályázó által biztosított önrészt kiegészítő vissza nem térítendő költségvetési 

támogatás. 

 

A támogatás mértéke:  

A pályázó által vállalt önrész és a pályázatra benyújtott valamennyi pályázat 

összesített önrészének százaléka határozza meg a támogatás mértékét. A pályázat 

rendelkezésére álló keretösszegből ezen százalék szorzatával kerül megállapításra a 

támogatás összege. A támogatás bruttó összeg.  

 

A támogatás minimális mértéke: 100.000,- Ft 

 

Pályázható tevékenységek:  

- berendezési tárgyak beszerzése, 

- műszaki, technikai eszközállomány (pl. asztali számítógép) vásárlása, 

- épület karbantartása, felújítása. 

 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

- pályázati adatlap, 

- az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéből az önerő biztosítására 

vonatkozó rész VAGY az önerő biztosításáról szóló testületi határozat 

(önkormányzati elektronikus hitelesítéssel ellátva). 

- közművelődési megállapodás, 

- részletes költségvetési terv, 

- egyéb nyilatkozatok a vonatkozó jogszabályok alapján. 

 



A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-vel történt egyeztetést követően 

javaslom az alábbi informatikai eszközök beszerzését a pályázat keretében, a jelzett 

költségek indikatív árajánlatokon alapulnak:  

 

Megnevezés Mennyiség 

Nettó 

összesen 

(Ft) 

ÁFA (Ft) 

Bruttó 

összesen 

(Ft) 

Asztali számítógép 

IntelCore i5-9400 

processzor, billentyűzet, 

egér 

2 db 256 000,- 69 120,- 325 120,- 

Windows 10 Home Edition 

operációs rendszer 

2 db 59 800,- 16 146,- 75 946,- 

LG 27” LED monitor 2 db 83 000,- 22 410,- 105 410,- 

Összesen  398 800,-  107 676,- 506 476,- 

 

A beszerzendő eszközök tervezett költsége összesen bruttó 506.476,- Ft.  A szükséges 

önerő: 329 209,- Ft, az igényelt támogatás: 177 267,- Ft. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat 

elfogadását! 

 

Határozati javaslat 

pályázat benyújtásáról a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra  

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

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

3. mellékletének II. 4. a) pontja szerinti 2020. évi közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásra a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. által 

közművelődési megállapodás alapján működtetett közművelődési intézmény 

technikai, műszaki eszközállományának informatikai eszközökkel való gyarapítása 

érdekében. 

 

2. A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére vállalja a 

pályázati kiírásban kritériumként szereplő, a támogatás elnyeréséhez szükséges 

önerő biztosítását, melynek összege bruttó 329.209,- Ft.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és 

pozitív támogatói döntés esetén a szükséges kötelezettségvállalások megtételére. 

 

Határidő: 2020. augusztus 3. – a pályázat benyújtására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Munkacsoport 

 

        Pintér Szilárd 

         polgármester 


