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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2020. július 15-i ülésére 

 
Tárgy: Javaslat a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész 
biztosítására 
 
Előterjesztő:       Bedő Katalin alpolgármester  
Előterjesztést készítette:    Koleszár Zsuzsanna 
Előterjesztés egyeztetve:    Katona-Berényiné Ferencz Krisztina  

Költségvetési Osztály osztályvezető 
Jogi szempontból ellenőrizte:  Dr. Dallos Andrea jegyző 
 
   Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 
pályázatot hirdet Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 4. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. A 
támogatás célja a közművelődési intézmények, közösségi színterek műszaki, technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása, épületének karbantartása, felújítása. A pályázat 
beadási határideje 2020. augusztus 3. 
 
A pályázati felhívás alapján 300 millió forint keretösszegből pályázhatnak közművelődési támogatásra azok 
a települési önkormányzatok, amelyek közművelődési intézményt, közösségi színteret saját fenntartásban 
vagy közművelődési megállapodással működtetnek. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata - figyelemmel az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit 
Kft.-vel kötött megállapodásra – pályázatot kíván benyújtani a közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra. A pályázat összeállításakor elsődleges szempont az Újpesti Kulturális Központ Kft. 
magasabb színvonalú feladatellátásához szükséges berendezési tárgyak, technikai eszközök beszerzése.  
 
A vissza nem térítendő költségvetési támogatást a települési önkormányzatok által vállalt önrész 
arányában kell megállapítani. A támogatás igénylésének feltétele az összességében 8 000 000,-Ft önrész 
biztosítása. Az Újpesti Kulturális Központ Kft. ügyvezetője által felmért igényeknek megfelelően 
mindösszesen 10 877 000,-Ft értékű tárgyi eszközök, berendezések kerülnének beszerzésre.  
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiekre tekintettel járuljon hozzá a 2020. évi közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges 8 000 000,-Ft” összegű önrész a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) 
rendelet 6. számú melléklet B/II/12 sor „Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék - Közművelődési 
érdekeltségnővelő pályázat önrész” - terhére történő biztosításához..  
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Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének ……../2020. (VII.15.) 
határozata a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénybevételéhez szükséges önrész 
biztosításáról 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás előterjesztés 
szerinti felhasználását támogatja és a 8 000 000,-Ft önrészt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II.28.) rendelet 6. számú 
melléklet B/II/12 sor „Közművelődési, Oktatási Bizottsági céltartalék - Közművelődési érdekeltségnővelő 
pályázat önrész” terhére biztosítja, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező 
alpolgármester útján a pályázatot nyújtsa be a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül 
 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2020. augusztus 3. 
 
 
 
 
Budapest, 2020. július 9. 
 
 
      Bedő Katalin 
 
 
 
 
 
 


