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S z e n t e s  
 
 
         Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
A 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet alapján minden évben pályázni lehet a közmûvelõdési 
intézmények technikai felszerelésének bõvítésére. A Szentesi Mûvelõdési Központ a 
korábbi években sikerrel szerepelt a pályázaton. A támogatás rendjében szerepel, hogy 
az önkormányzatok által újonnan, a támogatás igénylésének évében vagy az azt 
megelõzõ esztendõben alapított közmûvelõdési intézmények, kijelölt közösségi színterek 
technikai eszközállományára, berendezési tárgyainak gyarapítására is van mód 
pályázni. Ebben az évben ennek a feltételnek megfelel a Megyeháza Konferencia és 
Kulturális Központ. A közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatásra pályázatot 
kívánunk benyújtani. A pályázathoz önrészt kell biztosítani. 
 
A hivatkozott számú rendelet szerint a támogatás érdekeltségnövelõ szerepének biztosítása 
érdekében a támogatás mértékét a rendelkezésre álló saját forrás arányában állapítják meg. 
A helyi önkormányzat minden évben március 25-ig nyújthatja be pályázati igényét.     A 
közmûvelõdési támogatásokra rendelkezésre bocsátott összeg a helyi önkormányzati 
intézmények, színterek technikai, mûszaki feltételeinek fejlesztésére használható fel.  
A Szentesi Mûvelõdési Központ (6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. .sz.) technikai-mûszaki 
fejlesztése (világítástechnika bõvítése, horizontfüggöny vásárlása) érdekében pályázatot 
kívánunk benyújtani , melynek összes költségigénye kb. 2 millió Ft. Az intézmény 
színvonalas és zavartalan mûködéséhez és a városi nagyrendezvények  nívós szervezéséhez  
feltétlenül szükséges a fentiekben megjelölt fejlesztés. 
Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 1.000 eFt-os 
önerõt szíveskedjen biztosítani a 2007. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban 
elkülönített 1.000 eFt terhére.  
A hivatkozott számú rendelet 8. § (2)/b. pontja szerint a közmûvelõdési támogatásokra 
rendelkezésre álló összeg 10%-a a helyi önkormányzatok által újonnan, a támogatás 
igénylésének évében vagy az azt megelõzõ esztendõben alapított közmûvelõdési 
intézmények, kijelölt közösségi színterek technikai eszközállományára, berendezési 
tárgyainak gyarapítására is van mód pályázni. Ebben az évben ennek a feltételnek megfelel a 
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ (6600 Szentes, Kossuth tér 1. sz.), ahová 50 
db. szék beszerzése lenne szükséges és a mûszaki eszközállomány gyarapítása. A benyújtásra 
kerülõ pályázatban ezt is szeretnénk szerepeltetni. A beszerzés összes költségigénye  kb. 
1.600 eFt. 
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Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy a pályázat benyújtásához szükséges  800 eFt 
önerõt szíveskedjen biztosítani a 2007. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban  
pályázatokhoz elkülönített 4. 600 eFt terhére. 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselõ-testület elé: 

 
…../2007. (II.23.) Kt.  
 
Tárgy: Pályázat közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás elnyeréséhez 

 
 
 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T  
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a pályázat benyújtása közmûvelõdési 
érdekeltségnövelõ támogatás elnyeréséhez tárgyú elõterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

 
1.) Szentes Város Önkormányzata részt kíván venni a 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet szerinti 

helyi önkormányzatok közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatását biztosító 
pályázaton. 

      Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez  1.000 eFt önerõt biztosít a Szentesi 
Mûvelõdési Központ (6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) mûszaki eszközállományának 
és  berendezési tárgyainak gyarapításához, a  2007. évi költségvetési rendeletében a 
céltartalékban elkülönített 1.000 eFt terhére.  

 
       Az önkormányzat a pályázaton való részvételhez 800 eFt önerõt biztosít a Szentes Városi 

Könyvtár Kht. telephelyének a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központnak (6600 
Szentes, Kossuth tér 1. sz.) a mûszaki eszközállománynak és a berendezési tárgyainak 
gyarapításához, a  2007. évi költségvetési rendeletében a céltartalékban  pályázatokhoz 
elkülönített  4. 600 eFt terhére.  

 
 

2.)  Szentes Város Önkormányzata biztosítja, hogy a pályázaton elnyert támogatást a 
rendeletben elõírt célra használja fel és az adott intézmények az elnyert összeghez 
legalább 8 banki napon belül hozzájusson, miután a támogatási összeg az önkormányzat 
számlájára megérkezett. 

 
3.) A támogatásban részesülõ intézményeknek a rendelkezésére bocsátott támogatást 

elkülönítetten kell kezelnie, és annak felhasználásáról tételes, analitikus nyilvántartást 
kell vezetni úgy, hogy a tényleges felhasználás ellenõrizhetõ legyen.  
 
Határidõ: folyamatos 
Felelõs: Szentesi Mûvelõdési Központ igazgatója 
              Szentes Városi Könyvtár Kht ügyvezetõje 
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4.) Szentes Város Önkormányzata tudomásul veszi, hogy amennyiben támogatást nyer a 
pályázaton, annak felhasználásáról – december 31-ei határnappal – a zárszámadás 
keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni. 

 
A pályázat beadásának határideje: 2007. március 20. 
Felelõs: Mûvelõdési Iroda vezetõje 
 

5.) Eredményes pályázat esetén a pályázati saját erõként figyelembe vett összeggel az 
önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosításáról gondoskodni kell. 

 
Határidõ: a pályázati döntést követõ költségvetési rendelet módosításakor 
Felelõs: Közgazdasági Osztály  
             Tervezési Iroda vezetõje 
 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
 
1.) Szentes Város Alpolgármestere  
2.) Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Irodája 
      és általa az érintett osztály és irodavezetõk 
3.) Szentesi Mûvelõdési Központ igazgatója 
4.) Szentes Városi Könyvtár Kht. ügyvezetõje 
 
 
 
Szentes, 2007. február 8. 
 
 
 
                                                                                                  Szûcs Lajos 
 
 
 


