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Tárgy: Az Art mozik korszerűsítésének a 2005. évben elnyerhető  
támogatását célzó pályázat benyújtása 

 
 
           Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) – a Pénzügyminisztériummal 
(PM) egyetértésben – a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az 
államháztartás három éves kereteiről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. sz. 
mellékletének 13. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok 
által felhasználható központosított előirányzatokból az „art” mozi-hálózat 
fejlesztésének támogatására felhasználható kerete terhére pályázatot hirdetett a 
helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatásban részesülő mozik 
műszaki, technikai, kényelmi feltételeinek kialakítására, illetve javítására.  
 
 
A pályázat célja, hogy elősegítse a helyi önkormányzatok által fenntartott, vagy támogatott 
mozik olyan fejlesztéseinek megvalósulását, amelyek a filmszínházak műszaki, illetve 
kényelmi feltételeire vonatkozó nemzetközi paraméterek kialakítását szolgálják. Pályázatot 
nyújthatnak be azok az önkormányzatok, amelyek a fejleszteni kívánt mozi tulajdonosai.       
A támogatás igényelhető a fejleszteni kívánt mozi megfelelő minőségű audiovizuális 
technika (vetítőberendezés, DVD-, videokivetítő, hangberendezés) beszerelésére.              
A pályázati támogatás csak olyan fejlesztéshez adható, ahol a fejlesztés bekerülési 
összegének legalább 25%-át a pályázó saját forrásból biztosítja.  
 
Az önkormányzat az Art mozik korszerűsítésének a 2005. évben elnyerhető támogatását 
célzó pályázatot kíván beadni az Őze Lajos Filmszínház jelenlegi hangtechnikai 
rekonstrukciós munkáinak befejezéséhez.  
 
A  korszerűsítés végrehajtásának  bekerülési összege: 1.382.375,-Ft, amely a jelenlegi 
processor meghagyásával, kisebb bővítéssel alkalmassá tenné egy több csatornás 
hangrendszer telepítését. 
 
Javasoljuk, hogy Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2005. évi 
költségvetés módosításával a Szentesi Művelődési Központ – mint társpályázó – részére 
a saját forrás fedezeteként 346.000,-Ft a tartalékban elkülönített pályázatok támogatása 
(önerő)  terhére hagyjon jóvá.  
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A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és a felajánlott 
összeget a pályázatban szereplő feladat megvalósításához a Szentesi Művelődési 
Központ rendelkezésére bocsátja.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz: 
 
1.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Nemzeti 

Kulturális Örökség Minisztériuma által az art mozik korszerűsítésének 2005. évben 
elnyerhető támogatását célzó pályázaton az önkormányzat részt vegyen.                
A pályázathoz szükséges  346eFt-os önerőt a 2005. évi költségvetési rendeletében a  
tartalékban a pályázatok támogatása (önerő)előirányzata terhére. 

 
2.) Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 

pályázaton elnyert és az önkormányzat által önerőként biztosított összegeket a 
Szentesi Művelődési Központ rendelkezésére bocsátja.  

 
 
3.) A támogatásban részesülő intézménynek a rendelkezésére bocsátott támogatást  

elkülönítetten kell kezelnie és annak felhasználásáról tételes analitikus nyilvántartást 
kell vezetnie úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenőrizhető legyen.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szentesi Művelődési Központ igazgatója 
 

4.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erőként figyelembe vett összeggel az 
önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell.  
 
Határidő: a pályázat döntését követő költségvetési rendeletmódosításakor 
Felelős: Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1.) Szentes Város Polgármestere 
2.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
3.) Szentesi Művelődési Központ 
4.) Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Tervezési Iroda 
5.) Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
 
Szentes, 2005. március 22. 

 
 

Szirbik Imre 
polgármester 

 


